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ΜΑΘΗΤΙΚΟΙ ΟΜΙΛΟΙ   

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
 

1. ΙΣΤΟΡΙΚΟΣ – ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ – ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΣ 

Γνωριμία με την Ιστορία, τους αρχαιολογικούς θησαυρούς και τα πολιτιστικά μνημεία του τόπου μας. 

Επαφή με λαογραφικά εκθέματα και γνωριμία με τη λαϊκή αρχιτεκτονική, καθώς και με παλιά σύνεργα, 

εργαλεία, έπιπλα και διακοσμητικά αντικείμενα. Συνεργασία με τον δημοσιογραφικό και φωτογραφικό 

Όμιλο για την αποτύπωση και αξιοποίηση του υλικού για το περιοδικό του σχολείου ή για μια αυτοτελή 

έκδοση (π.χ. σχετικά με ιστορικά μνημεία της περιοχής Ιδαλίου, δείγματα λαϊκής αρχιτεκτονικής, λαϊκές 

φορεσιές, κ.λ.π.). Διαλέξεις και επισκέψεις σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους.  Μελέτες ιστορικού, 

αρχαιολογικού και λαογραφικού περιεχομένου.   

 

2. ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ 

(α) Αγωνιστικός – Προσανατολισμός σε φυσικό περιβάλλον 

• Θεματική γνωριμία με το άθλημα 

• Προβολή βίντεο 

• Βιωματικό εργαστήρι επί δαπέδου 

• Εφαρμογή σε σχολικό περιβάλλον, χρήση χάρτη – πυξίδας σε χαρτογραφημένο περιβάλλον στο 

πάρκο Αθαλάσσας. 

Οφέλη που προκύπτουν 

• Μνήμη – παρατηρητικότητα – ανάπτυξη περιφερειακής όρασης 

• Ανάκληση – ανάλυση πληροφοριών καρδιοαναπνευστικής αντοχής 

• Λήψη αποφάσεων κάτω από πίεση 

 

(β) Τοξοβολία 

Οι αγώνες γίνονται σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Για όσους ξεκινάνε τη γνωριμία με το 

άθλημα, οι προπονήσεις στην αρχή γίνονται πάντα σε κοντινές αποστάσεις, για τη σωστή εκμάθηση της 

τεχνικής. 

Η τοξοβολία είναι Ολυμπιακό άθλημα που σε βοηθά  να βελτιώσεις την αυτοσυγκέντρωσή σου και να 

εξασκήσεις όχι μόνο το σώμα, αλλά και το μυαλό σου. Συμμετέχουν άνδρες και γυναίκες σε ατομικό, 

ομαδικό αγώνα, όπως και σε μικτό αγώνα (mix team). Οι αποστάσεις που διαγωνίζονται οι αθλητές είναι 

ανάλογες με την ηλικία και το επίπεδο του καθενός. 

 

(γ) Pound Fitness 

Tα παιδιά με την καθοδήγηση ειδικής instructor pound fitness θα συμμετέχουν σε μονόωρο μάθημα 

αερόβιας αντοχής με μυϊκή ενδυνάμωση. 

20 παιδιά με τη συνοδεία της καθηγήτριας Γεωργίας Παπαπέτρου θα μεταβούν με λεωφορείο στο 

γυμναστήριο Intensity στην Καλλιθέα. 

 

(δ) Paint ball 



 

 

3. ΧΟΡΕΥΤΙΚΟΣ 

Αναφορά στους κυπριακούς και ελληνικούς χορούς.  Εκμάθηση κυπριακών και ελληνικών χορών.  

Πρόσκληση χορευτικών σχημάτων για παρακολούθηση και εκμάθηση ξένων χορών.  Προβολή ταινιών με 

χορούς και χορευτικά συγκροτήματα.  Μελέτες γύρω από τους ελληνικούς και ξένους χορούς. Διαγωνισμός 

χορογραφίας. 

 

4. ΜΟΥΣΙΚΟΣ 

Δημιουργία μουσικών σχημάτων-συγκροτημάτων από μέλη του Μουσικού Ομίλου, παρουσίαση 

τραγουδιών και ορχηστρικών κομματιών, μουσικές ακροάσεις με επεξηγηματικά σχόλια για την 

κατανόηση των έργων, μελέτες γύρω από μουσικά θέματα. Παρακολούθηση ζωντανών ή 

μαγνητοσκοπημένων συναυλιών.  Πρόσκληση ταλαντούχων «solists» και παρουσίαση μέρους της 

δουλειάς τους, διαλέξεις από ειδικούς γύρω από ενδιαφέροντα μουσικά θέματα.   Διαγωνισμός τραγουδιού 

και μουσικής σύνθεσης.   

 

5. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ  

Αναφορά σε σημαντικά τεχνολογικά επιτεύγματα μέσα από τους διάφορους σταθμούς της εξέλιξής τους, 

γνωριμία με έργα υψηλής τεχνολογίας. Διάφορες τεχνολογικές κατασκευές.  Συμμετοχή σε ενδοσχολικούς 

και εξωσχολικούς διαγωνισμούς.  Ανάληψη από μέλη του Ομίλου κατασκευών, που θα χρειαστούν σε 

διάφορες σχολικές εκδηλώσεις. 

 

6. ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ – ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 

Γνωριμία με ζωγράφους, σημαντικές τεχνοτροπίες και σύγχρονα ρεύματα.  Επισκέψεις σε πινακοθήκες και 

άλλους χώρους έκθεσης έργων τέχνης.  Μύηση στην τεχνοκριτική.  Ενεργός συμμετοχή στην κατασκευή 

των σκηνικών, κοστουμιών, αφίσας και προγράμματος της σχολικής θεατρικής παράστασης.  Έργα και 

κατασκευές με διάφορα υλικά, πρωτότυπα μέσα και τεχνοτροπίες.  Συζήτηση με καλλιτέχνες. 

 

7. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ - ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ – ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ 

Διαλέξεις από ειδικά άτομα για επιστημονικά θέματα, όπως Μαθηματικά προβλήματα και εφαρμογές 

τους, διατροφικές συνήθειες στην εφηβική ηλικία, αφροδίσια νοσήματα, AIDS, κλπ. Συναντήσεις και 

επισκέψεις στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής. Αξιοποίηση του 

Επιστημονικού Πάρκου του σχολείου μας. 

 

8. ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΣ 

Σκοπός του ομίλου είναι η εξοικείωση με την τέχνη του κινηματογράφου μέσα από προβολές ταινιών, που 

αποτέλεσαν τομή στην ιστορία του κινηματογράφου, μέσα από την γνωριμία με συντελεστές και 

δημιουργούς της κινηματογραφικής παραγωγής, μέσα από δράσεις και δραστηριότητες σχετικές με το 

θέμα. Οι μαθητές καλούνται να συμβάλουν με ιδέες και εισηγήσεις, με κατάθεση προβληματισμών και 

γενικά με ενεργή εμπλοκή στην ουσιαστική παρέμβαση του ομίλου στο σχολικό γίγνεσθαι. 

 

9. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

Συνέχιση και αναβάθμιση της ιστοσελίδας του Σχολείου, οργάνωση επισκέψεων σε οργανισμούς 

Πληροφορικής και στα Ανώτερα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, διαλέξεις από ειδικούς, ενημέρωση μαθητών για 

τις νέες τεχνολογίες του διαδικτύου, συμμετοχή του Σχολείου μας μέσω του διαδικτύου σε ευρωπαϊκά 

προγράμματα διαγωνισμών σε συνεργασία με τον όμιλο Ευρωπαϊκών θεμάτων, παροχή βοήθειας σε άλλες 

ειδικότητες για χρήση του Η.Υ. 

 

 



10. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ 

Η δράση του ομίλου αναφέρεται σε επισκέψεις σε οικονομικούς οργανισμούς (π.χ. Μονάδα Αφαλάτωσης, 

ΑΗΚ, ΡΙΚ, εργοστάσια, Τράπεζες, ελεγκτικούς οίκους) 

 

11. ΘΕΑΤΡΙΚΟΣ 

Ο κυριότερος στόχος της ύπαρξης Θεατρικού Ομίλου είναι η γνωριμία των παιδιών με το θέατρο, μέσω 

δραματοποιήσεων, αυτοσχεδιασμών, θεατρικών παιχνιδιών, επισκέψεων σε θέατρα και συναντήσεων με 

ανθρώπους του θεάτρου. 

Στο θέατρο μπορούν ν΄ αποκαλύψουν τον εαυτό τους κι αυτό επιδρά θετικά σε όλες τις άλλες πτυχές της 

μαθητικής τους ζωής.  

 

12. ΠΕΖΟΠΟΡΙΑΣ – ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΣ 

Ο Όμιλος Πεζοπορίας του Λυκείου Ιδαλίου δραστηριοποιείται για ακόμα μια χρονιά στο Λύκειο μας, 

προσφέροντας σε μαθητές και εκπαιδευτικούς εξορμήσεις στη φύση σε πανέμορφα και εύκολα μονοπάτια 

της ευρύτερης περιοχής. Απώτερος στόχος του όλου εγχειρήματος είναι, βέβαια, να έρθει σε επαφή ο νέος 

άνθρωπος με τη φύση, που αποτελεί τον φυσικό μας περίγυρο, να την γνωρίσει και να την προστατεύσει. 

Το σημαντικό όμως είναι να κάνει πρώτα την «υπέρβαση» και να ξεφύγει από τις σειρήνες της 

καθημερινότητας. Ως μαθητές το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να γραφτείτε στον όμιλο. Ως εφόδια για 

την εξόρμησή σας συστήνουμε ένα σακίδιο πλάτης με νερό, ελαφρύ γεύμα, καπέλο, γυαλιά ηλίου, ενώ θα 

πρέπει να προνοήσουμε να φοράμε αθλητικά παπούτσια με χοντρές αθλητικές κάλτσες. Καλές διαδρομές. 

 

13. ΦΙΛΟΖΩΙΚΟΣ 

Με βασικό στόχο την ευαισθητοποίηση γύρω από θέματα που αφορούν την ευημερία των ζώων, ο 

Φιλοζωικός όμιλος δίδει την ευκαιρία στους μαθητές και στις μαθήτριες του σχολείου μας, μέσα στα 

πλαίσια της ενεργούς πολιτότητας και του εθελοντισμού να λάβουν πρωτοβουλίες και να διοργανώσουν 

δράσεις με σκοπό την προστασία των ζώων σε συνεργασία με τις τοπικές αρχές και τις κοινότητες. 

Ενημερωτικές εκστρατείες για τις ευθύνες όσων έχουν κατοικίδια ζώα, πρακτική μέριμνα και φροντίδα 

αδέσποτων γάτων του σχολείου, ενημέρωση για πρόγραμμα στειρώσεων, επισκέψεις σε καταφύγια 

σκύλων, επιμορφωτικές διαλέξεις από μέλη φιλοζωικών οργανώσεων. Μέσα από τις πιο πάνω 

δραστηριότητες οι μαθητές θα αναπτύξουν αίσθημα ευθύνης απέναντι στον περιβάλλοντά τους κόσμο.  

 

14. ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΟΔΑΣ 

 

Γνωριμία με επαγγέλματα που έχουν σχέση με τη μόδα και σχετική διοργάνωση σεμιναρίου. Θα κληθεί 

επαγγελματίας μακιγιέρ, για να μας δώσει συμβουλές σχετικά με τις καινούργιες τάσεις της μόδας και να 

μας μάθει μυστικά καλαισθησίας. 

 

15. ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ ΚΑΙ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ 

 

Γνωριμία με το επάγγελμα του μάγειρα – ζαχαροπλάστη και τις προοπτικές που αυτό προσφέρει στους 

νέους σήμερα. Οργάνωση σύντομου σεμιναρίου και διάλεξη από σεφ. Γνωριμία με εύκολες, νόστιμες και 

υγιεινές συνταγές. Εκτέλεση εύγευστων μαγειρικών συνταγών από τα μέλη του ομίλου και πώλησή τους 

για φιλανθρωπικό σκοπό. Πιθανή διοργάνωση διαγωνισμού.  

 

 

 

 

 

Δάλι, 11.11.2019        ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

 

 

 

 


