Πρότυπο Γενικό Λύκειο Ηρακλείου
Σχολικό Έτος 2020-21
Κανονισµός λειτουργίας οµίλων αριστείας, δηµιουργικότητας και καινοτοµίας
Για την ανάπτυξη των ιδιαίτερων ικανοτήτων, κλί-  Πρ(ωτ)ότυπες ∆ηµιουργικές Εκφράσεις - Μ.
σεων και ενδιαφερόντων των µαθητών, τόσο των
Φιολιτάκη
µαθητών των Προτύπων και Πειραµατικών Σχο-  Γλώσσα και Λογοτεχνία: Ταξιδεύοντας… µε το
λείων όσο και άλλων δηµόσιων σχολείων δηµιουρeTwinning! - Ειρ. Κασσωτάκη
γούνται όµιλοι αριστείας, δηµιουργικότητας και Ιστορικό Ντοκιµαντέρ - Εµ. Κουρούµαλης
καινοτοµίας οι οποίοι λειτουργούν µετά τη λήξη των
 Ένας µαθητής µπορεί να συµµετάσχει σε δύο (2)
µαθηµάτων του ηµερησίου ωρολογίου προγράµµαοµίλους κατ’ ανώτατο όριο.
τος. Οι όµιλοι αφορούν γνωστικούς τοµείς όπως τα
 Στους οµίλους µπορούν να συµµετέχουν και µαµαθηµατικά, τις φυσικές επιστήµες, τη γλώσσα, τη
θητές από άλλα σχολεία της δηµόσιας εκπαίδευλογοτεχνία, τα νέα γνωστικά αντικείµενα όπως η ασης.
στρονοµία, η ροµποτική κ.λπ. καθώς και λοιπά πε Για τη συµµετοχή ενός µαθητή απαιτείται δήδία όπως τα εικαστικά, ο αθλητισµός κ.ά., και έχουν
λωση / αίτηση ενδιαφέροντος για συµµετοχή από
ως σκοπό τόσο στην ολόπλευρη ανάπτυξη των µατους γονείς ή κηδεµόνες του.
θητών όσο και στην ανάπτυξη της δηµιουργικότη Το ελάχιστο εβδοµαδιαίο ωράριο λειτουργίας ετας και την προώθηση της αριστείας και της καινονός οµίλου είναι οι δύο (2) διδακτικές ώρες και
τοµίας. Στο πλαίσιο λειτουργίας τους αξιοποιούνται
το µέγιστο οι τέσσερις (4) ώρες.
σύγχρονες διδακτικές µεθοδολογίες και µέσα διδα Οι όµιλοι λειτουργούν µετά το κανονικό ηµεσκαλίας, αναπτύσσεται καινοτόµο εκπαιδευτικό υρήσιο πρόγραµµα σε ωράριο που καθορίζει
λικό και υλοποιούνται συνεργασίες µε Α.Ε.Ι., Ερευκάθε σχολείο. Η έναρξη της λειτουργία τους
νητικά Κέντρα, Ιδρύµατα κ.ά.
είναι απαραίτητο να έχει πραγµατοποιηθεί έως
Όµιλοι Σχολικού Έτους 2020-21
στις 14.30.
Με απόφαση του Εποπτικού Επιστηµονικού Συµ-  Η λειτουργία των οµίλων θεωρείται επαρκής αν
βουλίου του Πρότυπου Γενικού Λυκείου Ηρακλείου
πραγµατοποιούνται κατ’ ελάχιστο σαράντα (40)
λειτουργούν οι ακόλουθοι όµιλοι:
ώρες ετησίως για τη δίωρη εβδοµαδιαία διδασκαλία, και ογδόντα (80) ώρες για την τετράωρη ε Αστρονοµία - Ειρ. Περυσινάκη
βδοµαδιαία λειτουργία.
 ∆ιλήµµατα της καθηµερινής ζωής και της εποχής
 Για να θεωρηθεί επιτυχής η συµµετοχή των µαµας - Ν. Ψαροµήλιγκος
θητών στον όµιλο απαιτείται: (α) η συστηµατική
 Μαθηµατικά Γυµνάσµατα για Μικρούς και Μεπαρακολούθηση (ο µαθητής δεν µπορεί να απουγάλους - Α. Βαρβεράκης
σιάσει περισσότερες από 8 ή 16 διδακτικές ώρες
 Θεατρικό & Καλλιτεχνικό Εργαστήρι - Α. Τσαετησίως, ανάλογα µε το αν η χρονική διάρκεια
κιρέλη, Μ. Πιτσάκη
του οµίλου είναι 40 ή 80 ώρες αντίστοιχα) και (β)
 Πειραµατισµός στις Φυσικές Επιστήµες - Ελ.
η εκπόνηση εργασιών ή η πραγµατοποίηση οΚορακάκη
ποιουδήποτε άλλου έργου το οποίο τους ανατίθε Πειραµατική Θεµελίωση της Φυσικής - Γ. Μαται από τους υπεύθυνους εκπαιδευτικούς του οράκης
µίλου. Μαθητές που δεν ανταποκρίνονται συστη Εκπαιδευτική Ροµποτική - Γ. Χατζησάββας
µατικά στις παραπάνω υποχρεώσεις δεν δικαιού Τεχνικές επίλυσης προβληµάτων Μαθηµατικών
νται την περαιτέρω παρακολούθηση του οµίλου.
∆ιαγωνισµών - Α. Συγκελάκης
 Για κάθε όµιλο τηρείται Βιβλίο Ύλης και Βιβλίο
 Αυτογνωσία και Επάγγελµα - Α. ∆ιπλάρη
Απουσιών.
 Πειραµατική Θεµελίωση της Χηµείας - Α. Μαρ-  Για το σχολικό έτος 2020-2021, λόγω των ιδιαίγαρίτης
τερων υγειονοµικών συνθηκών, είναι δυνατή η υ Κρητικά Μονοπάτια - Π. Αµβροσιάδης
λοποίηση οµίλου ή τµήµατος ενισχυτικής διδα Η Βιολογία στο εργαστήριο - Κ. ∆ασκαλάκη
σκαλίας (µέρους ή όλου) µε τη µέθοδο της εξ α Τοπική Ιστορία: Η τυπολογία (σφραγίδες- λάποστάσεως εκπαίδευσης.
βαρα) των Κρητικών Επαναστάσεων (13ος –  Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της παρακολού19ος) - Μ. Γ. Πατραµάνη
θησης του οµίλου, στους συµµετέχοντες µαθητές
 Αντι-Στρες - Ν. Τζωρµπατζάκης
χορηγείται πιστοποιητικό επιτυχούς συµµετοχής.

