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ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΟΙ ΟΜΙΛΟΙ 2018 – 19 

 

 

 

FORENSICS      

Υπεύθυνες Ομίλου: Ms. F. Deliyannis, Ms. G. Deligiannis 

Ημέρα λειτουργίας: Σάββατο 12:00 – 18:00, (Debate 12:30 – 4:30 p.m., Oral 

Interpretation & Duet Acting 12:00 – 6:00 p.m. (for 1/2 hour, by appointment arranged 

with the Club Advisors) 

Οι μαθητές που θα επιλέξουν να συμμετάσχουν στον Όμιλο θα μάθουν να χειρίζονται με 

δεξιοτεχνία τον προφορικό λόγο στην αγγλική γλώσσα, συμμετέχοντας 

δημιουργικά στα "αθλήματα λόγου", ενώ θα έχουν και την ευκαιρία να συμμετέχουν στο 

Panhellenic Forensics Tournament, στο οποίο οι μαθητές του Pierce έχουν επανειλημμένες 

φορές τιμηθεί με πολλά βραβεία και εύφημες μνείες. 

Τα αθλήματα λόγου του ομίλου είναι: Debate, Duet Acting και Oral Interpretation of Literature.  

ΟΡΧΗΣΤΡΑ         

Υπεύθυνος Ομίλου: κ. Ο. Χατζηνάκης 

Ημέρα λειτουργίας: Τετάρτη 15:30 – 17:00 

Στόχος της Ορχήστρας είναι η ανάπτυξη των μουσικών δεξιοτήτων των μαθητών, αλλά και η 

εξωτερίκευση των συναισθημάτων τους. Στις πρόβες οι μαθητές μαθαίνουν να συνεργάζονται, 

να αυτοσχεδιάζουν, να δημιουργούν και να εκτελούν μουσικά κομμάτια ενός ιδιαίτερα 

ποικίλου ρεπερτορίου, κάποιες φορές μάλιστα κομμάτια γραμμένα ειδικά για αυτά. Οι μαθητές 

της Ορχήστρας ,μόνοι τους ή σε συνεργασία με τη Χορωδία του σχολείου συμμετέχουν σε 

μουσικές εκδηλώσεις εντός και εκτός σχολείου. 

ΧΟΡΩΔΙΑ        

Υπεύθυνη Ομίλου: κ. Θ. Παναγοπούλου 

Ημέρα λειτουργίας: Τετάρτη 15:30 – 17:00 

Η Χορωδία καλλιεργεί στα παιδιά τη χαρά του ομαδικού τραγουδιού, και έχει στόχο να εξελίξει 

τη  φωνητικές τους δεξιότητες αναπτύσσοντας παράλληλα τις αρχές της ομαδικότητας και της 

συνεργασίας. Τα μέλη της Χορωδίας εκφράζονται καλλιτεχνικά μέσα από τραγούδια από το 

ελληνικό και το ξένο ρεπερτόριο. Στα 85 χρόνια συνεχούς παρουσίας στο σχολείο η Χορωδία 

συμμετέχει σε συναυλίες και προγράμματα εντός και εκτός σχολείου συχνά σε συνεργασία με 

την Ορχήστρα. 

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΘΕΑΤΡΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ 

Υπεύθυνη Ομίλου: κ. Μ. Σαλιάρη 

Ημέρες λειτουργίας: Τετάρτη & Παρασκευή 15:30 – 17:00 

Στόχος του Ομίλου είναι η γνωριμία με όλη τη διαδικασία μιας θεατρικής παραγωγής 

(υποκριτική,  σκηνοθεσία, σκηνικά, κοστούμια, μουσική, φωτισμοί), η συνεργασία μέσα σε 

μια πολυδιάστατη ομάδα  και η αφοσίωση όλων σ’ ένα κοινό στόχο. Τα μέλη του ΕΘΟ 

αναπτύσσουν τις ικανότητές τους,  αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες, αποκτούν αυτοπεποίθηση, 

μοιράζονται τη σημαντική εμπειρία της  έκθεσης μπροστά στο κοινό μέσα από μια 

ολοκληρωμένη παράσταση και κυρίως εμβαθύνουν τις  γνώσεις τους γύρω από το θέατρο, ενώ 

ταυτόχρονα ευαισθητοποιούνται καλλιτεχνικά. Σύγχρονο θέατρο του παγκόσμιου 
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ρεπερτορίου, θέατρο της επινόησης, παραμύθι, αλλά και Αριστοφάνης έχουν χειροκροτηθεί 

στη σκηνή του Θεάτρου, με αποκορύφωμα το Β' Βραβείο Περιφέρειας Αττικής στους 

Πανελλήνιους Αγώνες Θεάτρου από το Υπουργείο Παιδείας, με το έργο "Η Παράσταση 

Συνεχίζεται" του Ρικ Άμποτ (2009). 

 

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΡΗΤΟΡΙΚΗΣ  

Υπεύθυνοι Ομίλου: κ. Π. Βασιλόπουλος, κ. Π. Πολυδωρόπουλος, κα. Μητσούλα  

Ημέρα λειτουργίας: Σάββατο 12:00 – 14:00 

 

Μιλώντας για ρητορική, στο πλαίσιο των ρητορικών αγωνισμάτων, αναφερόμαστε στην 

επιδεξιότητα χρήσης του προφορικού λόγου, τόσο σε πλαίσιο προετοιμασμένων ομιλιών, όσο 

και σε συνθήκες όπου απαιτείται αυθόρμητη και αυτοσχέδια παραγωγή λόγου. 

Η επιδεξιότητα στη ρητορική, η οποία καλλιεργείται μέσα από τη συστηματική εξάσκηση στα 

ρητορικά αγωνίσματα (εκφραστική ανάγνωση, αυθόρμητος λόγος, ομαδική συζήτηση, 

προτρεπτικός λόγος, αγώνας αντιλογίας) είναι απαραίτητη για την ανάπτυξη της 

αυτοπεποίθησης στο δημόσιο λόγο, την ανάπτυξης της κριτικής σκέψης, της τεκμηριωμένης 

επιχειρηματολογίας, όπως επίσης και της ομαδικής συνεργασίας. 

Ειδικά οι αγώνες αντιλογίας καλλιεργούν ιδιαίτερα ικανότητες έρευνας σε επίκαιρα αλλά και 

διαχρονικά θέματα και τη γενικότερη συγκρότηση της προσωπικότητας των συμμετεχόντων 

σε αυτά, ενισχύοντας την ευρύτητα πνεύματός τους. 

 

ΗΜΕΡΕΣ ΤΕΧΝΗΣ 

Υπεύθυνος Ομίλου: κ. Ι. Τσατάλης 

Ημέρα λειτουργίας: Πέμπτη 15:30 – 17:00 

Το Σχολείο μας, σε συνεργασία με άλλα σχολεία, δημόσια και ιδιωτικά, εγκαινίασε την Άνοιξη 

του 2014 ένα Φεστιβάλ πολιτιστικών δρωμένων με την ονομασία «Ημέρες Τέχνης». Το 

Φεστιβάλ αυτό επανήλφθηκε στη σχολική χρονιά 2015-16 και είχε ως θέμα: «Νερό, πηγή ζωής, 

αιτία πολέμου!»  

Οι μαθητές του Ομίλου ΗΜΕΡΕΣ ΤΕΧΝΗΣ, στη σχολική χρονιά 2018-19, θα ετοιμάσουν για 

το Φεστιβάλ μια θεατρική παράσταση βασισμένη σε σύγχρονο κείμενο με μοντέρνα και 

πρωτοποριακή σκηνοθεσία. Το θέμα του φετινού Φεστιβάλ είναι: "Η γυναίκα μέσα στο χρόνο 

και την τέχνη". Η μουσική, τα κοστούμια, το σκηνικό και όλα όσα απαιτούνται για την 

παράσταση θα είναι δημιουργία των μελών του Ομίλου. Παράλληλα, ο Όμιλος θα επιδιώξει 

την παρακολούθηση θεατρικών παραστάσεων και την επίσκεψη σε χώρους καλλιτεχνικών 

δρωμένων.  

Με τις εν λόγω καλλιτεχνικές δράσεις επιδιώκουμε τη μύηση των νέων μας στα μυστικά της 

Τέχνης και στην αξία της συμμετοχής και της συνεργασίας, καθώς και την ευαισθητοποίησή 

τους σε θέματα κοινωνικού προβληματισμού, συνεχίζοντας την παράδοση του Σχολείου μας 

στην υπηρεσία της Τέχνης και στην ποικιλότροπη ψυχική και πνευματική καλλιέργεια των 

μαθητών μας.  

 

ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ – JUNIOR ACHIEVEMENT 

Υπεύθυνοι Ομίλου: κ. Γ. Τζήρος (Λύκειο), κ. Κ. Λιόλιος (Γ΄ Γυμνασίου) 

Ημέρα λειτουργίας: Τετάρτη 15:30 – 17:00 

O Όμιλος Επιχειρηματικότητας Junior Achievement έχει ως αποστολή την προαγωγή του 

επιχειρηματικού πνεύματος και της επιχειρηματικής κουλτούρας μεταξύ των μαθητών και 

μαθητριών του Λυκείου του Αμερικανικού Κολλεγίου Ελλάδος - PIERCE. Ο όμιλος λειτουργεί 

στο πλαίσιο του  Οργανισμού Junior Achievement Greece - Σωματείο Επιχειρηματικότητας 

Νέων (ΣΕΝ), με την έγκριση του Υπουργείου Παιδείας.  

Ο Όμιλος προβλέπει την ίδρυση και λειτουργία μιας μαθητικής εικονικής επιχείρησης, κατά το  

πρότυπο λειτουργίας μιας Ανώνυμης Εταιρείας. Στο πλαίσιο του Ομίλου οι μαθητές 

ετοιμάζουν και υποβάλλουν το δικό τους επιχειρηματικό σχέδιο με σκοπό να υλοποιήσουν όλα 

τα επίπεδα λειτουργίας μιας σύγχρονης επιχείρησης (σχεδιασμός προϊόντος, παραγωγή, 

προώθηση, πώληση).  
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Η ενεργός και δραστήρια συμμετοχή στην εικονική επιχείρηση συμβάλλει στην ανάπτυξη εκ 

μέρους των μαθητών σημαντικών κοινωνικών, διοικητικών, επιχειρηματικών, οργανωτικών, 

επικοινωνιακών και διαπροσωπικών δεξιοτήτων. Αυτή η συμμετοχή είναι βασικό στοιχείο του 

Βιογραφικού Σημειώματος κάθε μαθητή και μια πολύτιμη εισροή για τις περαιτέρω 

ακαδημαϊκές και επαγγελματικές του αναζητήσεις. Οι μαθητές και οι μαθήτριες έχουν την 

ευκαιρία να αναδείξουν και να καλλιεργήσουν κλίσεις, ταλέντα και ενδιαφέροντα, να 

συσχετίσουν τη θεωρία με την πρακτική, να έλθουν σε επαφή με τις πραγματικές λειτουργίες 

και τα προβλήματα μιας σύγχρονης επιχείρησης. Προβλέπεται η συμμετοχή σε ελληνικούς και 

πανευρωπαϊκούς διαγωνισμούς. 

 

ΟΜΙΛΟΣ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗΣ 

Υπεύθυνοι Ομίλου: κ. Φ. Κατσοχρήστος 

Ημέρα λειτουργίας: Δευτέρα 15:30 – 17:00 

Στον Όμιλο Ρομποτικής οι μαθητές, αξιοποιώντας τον εξοπλισμό των εργαστήριων 

πληροφορικής του Σχολείου μας, μαθαίνουν να κατασκευάζουν και να προγραμματίζουν ένα 

robot. Η εκπαιδευτική ρομποτική είναι δραστηριότητα που με όραμα την τεχνολογική 

καινοτομία βοηθά τους μαθητές να ανακαλύψουν ταλέντα και δεξιότητες, να εργάζονται 

ομαδοσυνεργατικά και να εξοικειώνονται με την τεχνολογία, τους αυτοματισμούς και τη 

ρομποτική. Τελικός στόχος του ομίλου είναι η προετοιμασία των μαθητών για τη συμμετοχή 

τους στον Πανελλήνιο Διαγωνισμό Ρομποτικής (http://wrohellas.gr/) που γίνεται κάθε χρόνο 

με συμμετοχή σχολείων από όλη την Ελλάδα. Οι νικητές του διαγωνισμού ανά κατηγορία 

(Δημοτικό, Γυμνάσιο, Λύκειο, Open) εκπροσωπούν τη χώρα μας στην Ολυμπιάδα Ρομποτικής. 

(http://www.wroboto.org/). Στο πλαίσιο του ομίλου οι μαθητές χωρίζονται σε ομάδες 2 ή 3 

ατόμων. Κάθε ομάδα καλείται να κατασκευάσει χρησιμοποιώντας υλικά της LEGO 

Mindstorms NXT ένα robot. Στη συνέχεια στο προγραμματιστικό περιβάλλον της LEGO 

προγραμματίζουν την κατασκευή τους ώστε να ολοκληρώνει ζητούμενες δραστηριότητες - 

δοκιμασίες. Ο εξοπλισμός που απαιτείται προσφέρεται από το Κολλέγιο. 

 

ΟΜΙΛΟΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ 

Υπεύθυνη Ομίλου: κ. Ε. Χριστοδουλάκη 

Ημέρα λειτουργίας: Τρίτη 15:30 – 17:00 
 

Στον Όμιλο Φωτογραφίας τα παιδιά θα έχουν την ευκαιρία να μάθουν να χειρίζονται με σωστό 

τρόπο και σεβασμό τη φωτογραφική τους μηχανή και να ενημερωθούν για όλες τις δυνατότητες 

που μπορεί να τους προσφέρει. Η φωτογραφία είναι μια δραστηριότητα που βοηθά τα παιδιά 

να γνωρίσουν  την τέχνη της φωτογραφίας και να λάβουν μια ολοκληρωμένη γνώση του 

αντικειμένου. Στο τέλος του κύκλου των μαθημάτων  τα έργα των μαθητών θα φιλοξενηθούν 

σε μία ομαδική έκθεση στο χώρο του σχολείου.  

 

 

DIAMOND CHALLENGE CLUB 

Υπεύθυνος Ομίλου: κ. Τζήρος Γεώργιος (Λύκειο) 

Ημέρα λειτουργίας: Πέμπτη 15:30 – 17:00 

 

Πρόκειται για ένα διαγωνισμό επιχειρηματικότητας για μαθητές Λυκείου απ’ όλο τον κόσμο 

που υλοποιείται υπό την αιγίδα του University of  Delaware Horn Entrepreneurship και παρέχει 

μία μοναδική ευκαιρία στους μαθητές να εμβαθύνουν στην επιχειρηματική κουλτούρα, 

κάνοντας πράξη τις ιδέες τους. Το σχολείο μας θα φιλοξενήσει τον Τελικό του Ελληνικού 

διαγωνισμού (Diamond Challenge Pitch Host)  για δημόσια και ιδιωτικά σχολεία από όλη τη 

χώρα. Οι μαθητές θα δημιουργήσουν ομάδες 2-4 ατόμων και θα καταθέσουν τις ιδέες τους 

στον τομέα του Social Innovation. Οι ομάδες που θα προκριθούν από κάθε χώρα θα πάρουν 

μέρος στον Τελικό (Diamond Challenge Summit), στο Πανεπιστήμιο του Delaware, τον 

Απρίλιο του 2019. Περισσότερες πληροφορίες στο σύνδεσμο: https://diamondchallenge.org/. 

Έναρξη μαθημάτων την Πέμπτη 20/9/2018.  
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