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Προς 

1ο Πειραματικό Λύκειο Αθήνας - Γεννάδειο.                

 

 Αθήνα 21 Σεπτεμβρίου 2016 

ΟΜΙΛΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΑ 

ΕΚΠ/ΚΩΝ 
Κωσταρίδης Παναγιώτης 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΕ04.04 (Βιολόγος) 

ΤΙΤΛΟΣ ΟΜΙΛΟΥ 

Κάνουμε τον εγκέφαλό μας «καλύτερο» και 

χαιρόμαστε το μάθημα. 

 

 

ΘΕΜΑΤΙΚΗ 

ΟΜΙΛΟΥ 

 

 Εγκέφαλος του ανθρώπου. Τι αλλάζει σε αυτόν και οδηγεί στη 

γνώση; Πώς μπορεί αυτή η αλλαγή να ενισχυθεί; 

 

 Τι σημαίνει «καλύτερος εγκέφαλος»;  

 

 Τι είναι η μάθηση και η μνήμη; 

 

 Γιατί ο τρόπος που γίνεται σήμερα το μάθημα δεν ελκύει τους 

μαθητές; Τί μπορεί και πρέπει να αλλάξει. 

 

 Τεστ και τρόποι ενεργοποίησης του εγκεφάλου. 
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 Η σημασία της άσκησης, της διατροφής και του τρόπου ζωής 

γενικότερα. 

 

 Η Θεατροπαιδαγωγική και γενικότερα η Τέχνη (μουσική, 

ζωγραφική, θέατρο κ.α.) βοηθά στη επίτευξη στόχων με 

ευχάριστο τρόπο. 

 

 

ΤΑΞΗ Α - Β - Γ (Λυκείου) 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΜΑΘΗΤΩΝ 

 

20-30 μαθητές  

 

ΣΤΟΧΟΙ 

Στο πλαίσιο της λειτουργίας του ομίλου, οι μαθητές θα έχουν τη 

δυνατότητα: 

 Να επισημαίνουν τις νέες ανακαλύψεις της Βιολογίας για τη 

λειτουργία του εγκεφάλου. 

 Να διερευνήσουν τρόπους που ενισχύουν και βοηθούν τον 

εγκέφαλο να προσλάβει και να αφομοιώσει τη νέα γνώση. 

 Να πληροφορηθούν για τα πειράματα και τα διάφορα τεστ που 

ενισχύουν τη μάθηση και τη μνήμη. 

 Να προβληματιστούν για τη σημασία της άσκησης, της 

διατροφής και του τρόπου ζωής γενικότερα στη λειτουργία του 

εγκεφάλου 

 Να χρησιμοποιήσουν λογισμικά και τις Νέες Τεχνολογίες. 

 Να εξοικειωθούν με θεατροπαιδαγωγικές τεχνικές ως μέσο 

διδασκαλίας (Ακίνητες και δυναμικές εικόνες, Κίνηση μέσα 

στο χρόνο, Παιχνίδι ρόλων κα. (Χολέβα, 2010  Κοντογιάννη, 

2012).. 

 Να δημιουργήσουν, να συνεργαστούν και να αξιοποιήσουν 

διάφορες μορφές τέχνης σε θέματα Βιολογίας. 

 Να αναπτύξουν υπεύθυνη στάση απέναντι σε ζητήματα των 

σύγχρονων μεθόδων έρευνας σε σχέση με το περιβάλλον και 

τον άνθρωπο.  

  

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

/ΔΡΑΣΕΩΝ 

 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2015: Βιβλιογραφική αναζήτηση για τον 

εγκέφαλο του ανθρώπου 

  

 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2015:   

 Εξοικείωση με τις θεατροπαιδαγωγικές τεχνικές.  

  

 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2015:   

 Ανάπτυξη και εφαρμογή εργαλείων του Web2 με βάση τα 

πρώτα αποτελέσματα της βιβλιογραφικής έρευνας.. 

 

 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2015: 
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 Προσκλήσεις για ομιλίες σεμινάρια στο χώρο του σχολείου. 

Συμμετοχή σε εκδηλώσεις. 

 

 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2016: 

 Ενδιάμεση αξιολόγηση προγράμματος για τη συνέχεια. 

 

 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2016: 

 Επισκέψεις σε Πανεπιστήμια, Ερευνητικά κέντρα. Πιθανή 

εκπαιδευτική επίσκεψη σε χώρα του εξωτερικού. 

 

 ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2016: 

  Παραγωγή υλικού και διάδοσή του σε ευρύτερο κοινό.  

 

 ΜΑΙΟΣ 2016: 

 Τελικά αποτελέσματα. Σχολιασμός-Συζήτηση. 

 

ΩΡΕΣ 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΩΣ 

2 ώρες ( Παρασκευή ή Δευτέρα) (Σημ. Η ημερομηνία πιθανό να 

αλλάξει μετά τη συζήτηση με τους μαθητές) 

 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ  Διδακτικό, Εποπτικό υλικό (παρουσιάσεις power point, video, 

wiki) 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ 
 Εντυπο και ηλεκτρονικό υλικό (wiki, poster (σε έντυπη ή 

ηλεκτρονική μορφή). 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ-

ΔΙΚΤΥΟΓΡΑΦΙΑ 

 Κοντογιάννη, Α. (2012). Η δραματική τέχνη στην εκπαίδευση. 

Αθήνα: Πεδίο 

 Χολέβα, Ν. (2010). Εσύ όπως και Εγώ. Αθήνα: Πανελλήνιο 

Δίκτυο για το Θέατρο στην Εκπαίδευση.  

            http://www.theatroedu.gr/. 

 

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ 

ΦΟΡΕΙΣ κ.λ.π. 

 Τμήμα Βιολογίας Πανεπιστημίου Αθηνών 

 Τμήμα Βιολογίας Πανεπιστημίου Πατρών 

 Ινστιτούτο Παστέρ 

ΑΛΛΟ 
  

  

 

Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ 

 

ΚΩΣΤΑΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
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Ο
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