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ΟΜΙΛΟΙ ΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΤΗΝ 6η ΠΕΡΙΟΔΟ  

ΤΗΣ ΤΕΤΑΡΤΗΣ (ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ) 

ΟΜΙΛΟΙ ΤΕΧΝΗΣ 

Α/Α ΟΝΟΜΑ ΟΜΙΛΟΥ ΤΑΞΕΙΣ 
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ 

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ / ΤΡΙΑ 

1 

COMICS 

Οι μαθητές έχουν την ευκαιρία γράφοντας και σχεδιάζοντας 

τα δικά τους κόμικς να μάθουν τα βασικά στοιχεία της τέχνης 

αυτής και την ιστορία της. Δημιουργείται έτσι μια νέα γενιά 

αναγνωστών και φίλων των κόμικς και-γιατί όχι-νέων 

δημιουργών. 

ΓΥΜΝΑΣΙΟ Παπαχατζής Φοίβος 

2 

CONTEMPORARY ART / ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΤΕΧΝΗ 

Οι μαθητές θα έρθουν σε επαφή με ένα σύγχρονο τρόπο 

δημιουργίας τέχνης και θα αναλάβουν projects, τα οποία δεν 

είναι αμιγώς ζωγραφικά αλλά περιλαμβάνουν και άλλες 

ενδιαφέρουσες ιδέες, όπως μελέτη καλλιτεχνών και 

κινημάτων. 

Γ' 

ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 
Ιωάννου Δημήτρης 

3 

ΑΝΙΜΑΤΙΟΝ 

Αρχίζοντας με κατασκευές οπτικών παιχνιδιών, θα 

χρησιμοποιήσουμε φωτογραφικές μηχανές και θα 

εξερευνήσουμε τα μυστικά των κινουμένων εικόνων. Θα 

πειραματιστούμε και θα μάθουμε τα μυστικά του 

stopmotionanimation και της κινηματογράφησης φτιάχνοντας 

μικρές ταινίες, χρησιμοποιώντας διαφορετικά υλικά και 

αντικείμενα.  

ΓΥΜΝΑΣΙΟ Σταθοπούλου Λουΐζα 

4 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΦΑΝΤΑΣΙΑΣ 

Ο κόσμος της επιστημονικής φαντασίας αποτέλεσε πάντα την 

πρώτη δεξαμενή έμπνευσης για τις θετικές επιστήμες.  

Παρουσίαση της λογοτεχνίας, των κόμικς και των ταινιών 

επιστημονικής φαντασίας έτσι ώστε να αποτελέσουν μέσα 

απλουστευμένης γνώσης και έμπνευσης που διευκολύνουν την 

πρώτη επαφή των παιδιών με την επιστήμη. 

ΓΥΜΝΑΣΙΟ Σούλας Δημήτριος 

5 

ΘΕΑΤΡΙΚΟΣ ΑΥΤΟΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 

Ο θεατρικός αυτοσχεδιασμός είναι μια βασική 

και απαραίτητη τεχνική του θεάτρου. Είναι η κινητήριος 

δύναμη για δημιουργία. Οι σωματικοί  και λεκτικοί 

αυτοσχεδιασμοί βοηθούν στην απελευθέρωση όλων των 

εκφραστικών μέσων. 

ΓΥΜΝΑΣΙΟ Κώνστα Τζωρτζίνα 



6 

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΛΕΣΧΗΣ 

Ο Όμιλος της Κινηματογραφικής Λέσχης έχει ως στόχο να 

φέρει τους μαθητές σε επαφή με το συναρπαστικό κόσμο της 

7ης Τέχνης. Μέσα από την  προβολή ταινιών - σταθμών στην 

Ιστορία του Κινηματογράφου γνωρίζουμε ρεύματα, σχολές, 

σκηνοθέτες που καινοτόμησαν, άφησαν τη σφραγίδα τους και 

ενέπνευσαν τους νεότερους δημιουργούς. 

ΓΥΜΝΑΣΙΟ Ρουχωτά Βρησηίς 

7 

ΟΡΧΗΣΤΡΑ 

Οι μαθητές αναπτύσσουν τις μουσικές τους δεξιότητες, ώστε 

να εκφραστούν καλλιτεχνικά μέσα από την ομαδικότητα και 

τη συνεργασία, σε μικρές και μεγάλες συναυλίες. 

ΓΥΜΝΑΣΙΟ Χατζηνάκης Ορέστης 

8 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΘΕΑΤΡΟΥ 

Με έμφαση στο αρχαίο ελληνικό δράμα, τραγωδία και 

κωμωδία, οι μαθητές ανεβάζουν παραστάσεις για 

φιλανθρωπικούς και καλλιτεχνικούς σκοπούς, και μαθαίνουν 

για το θέατρο τόσο σε θεωρητικό όσο και σε πρακτικό 

επίπεδο. 

ΓΥΜΝΑΣΙΟ Σαλλιάρη Μαρία 

9 
ΧΟΡΩΔΙΑ 

Οι μαθητές εκφράζονται καλλιτεχνικά μέσα από το τραγούδι 

και αναπτύσσουν πνεύμα ομαδικότητας και συνεργασίας. 

ΓΥΜΝΑΣΙΟ Παναγοπούλου Δώρα 

ΟΜΙΛΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ –ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

Α/Α ΟΝΟΜΑ ΟΜΙΛΟΥ ΤΑΞΕΙΣ 
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ 

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ / ΤΡΙΑ 

10 

3D PRINTING 

Σκοπός του προτεινόμενου ομίλου είναι η εξοικείωση των 

μαθητών με μία τεχνολογία που σίγουρα θα συναντήσουν στο 

μέλλον, καθώς και η εμφύσηση ολιστικής προσέγγισης στον 

τομέα των κατασκευών που θα οδηγήσει στην αντιμετώπιση 

προβλημάτων του πραγματικού κόσμου με τη σωστή λήψη 

αποφάσεων. 

ΓΥΜΝΑΣΙΟ Ζαχαρίας Ιωάννης 

11 

SPREAD YOUR WINGS AND FLY 

Οι μαθητές θα εξετάσουν σύντομα την προέλευση και τη 

θεωρία της πτήσης. Στη συνέχεια, θα αναπτύξουν μια 

πρακτική γνώση και κατανόηση δημιουργώντας προοδευτικά 

πιο περίπλοκα μοντέλα, τα οποία θα δοκιμάσουν και θα 

τροποποιήσουν. 

ΓΥΜΝΑΣΙΟ Hudson Christidis Lucy 

12 

COMPUTER GAME PROGRAMMING CLUB 

Οι μαθητές θα διασκεδάσουν με τα παιχνίδια στον 

υπολογιστή, θα έχουν τις δικές τους ιδέες για περιπετειώδη 

παιχνίδια και θα φτιάξουν το δικό τους παιχνίδι! Θα έχουν, 

επίσης, την ευκαιρία να αναπτύξουν την αλγοριθμική τους 

σκέψη, να ανακαλύψουν τις δυνατότητες του οπτικού 

προγραμματισμού και να εξοικειωθούν με τη χρήση νέων 

τεχνολογιών, καθώς και τη χρήση web2.0 εφαρμογών. 

Α΄ 

ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 
Ψαλτίδου Αλεξάνδρα 

13 

INTERNET OF THINGS ME ARDUINO & 

RASPBERRY Pi 

Οι μαθήτριες και οι μαθητές εισάγονται στο μαγικό κόσμο και 

τις λειτουργίες του Internet of Things (IoT), δημιουργούν 

διασυνδέσεις με στόχους: επικοινωνία εικονικού/φυσικού 

κόσμου και το έξυπνο σπίτι (smarthome).  

Αφού γνωρίσουν την απλότητα των λειτουργιών και 

εξοικειωθούν με το υλικό σε επίπεδο hardware και software, 

κατασκευάζουν και προγραμματίζουν τις δικές τους έξυπνες 

Β΄, Γ΄ 

ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 
Βασιλάκος Νίκος 



διασυνδέσεις με ασπίδες επέκτασης (shields), σενσοράκια 

(sensors) και ψηφιακές πύλες επικοινωνίας.  

 

14 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ BLOG: Ο ΓΥΡΟΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ 
Οι μαθητές θα εξερευνήσουν πόλεις και χώρες του κόσμου και 

θα γράψουν άρθρα μετά από έρευνα στο διαδίκτυο 

περιγράφοντας προσωπικές ταξιδιωτικές εμπειρίες, 

κουλτούρες και πολιτισμούς, ήθη και έθιμα. Στο Blog τους θα 

μπορούν ν’ αναρτούν σχετικό υλικό. 

ΓΥΜΝΑΣΙΟ Κόλλια Αλεξάνδρα 

15 

WEBSITE DESIGNERS 

Σχεδιασμός και κατασκευή διαδικτυακών τόπων με τη χρήση 

γλωσσών προγραμματισμού (HTML) και εφαρμογών 

κατασκευής ιστοσελίδων (Joomla).  

Οι μαθητές γίνονται websitedesigners. Ξεκινούν με την 

επαγγελματική ανάλυση των αναγκών που θα πρέπει να 

καλύπτει το website τους, το σχεδιάζουν και τελικά το 

υλοποιούν. 

Γ΄ 

ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 
Πυλιώτη Ιωάννα 

16 

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ: Η ΙΣΤΟΡΙΑ, ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΤΟ 

ΜΕΛΛΟΝ 

Οι μαθητές θα γνωρίσουν την ιστορία του αυτοκινήτου, θα 

μελετήσουν τις λειτουργίες του με τη βοήθεια της Φυσικής και 

θα γνωρίσουν τις τεχνολογικές καινοτομίες που εφαρμόζονται 

στα σύγχρονα αυτοκίνητα. 

Β΄, Γ΄ 

ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 
Κατσούλης Στέλιος 

17 

ΝΑΥΠΗΓΙΚΗΣ 

Οι μαθητές θα κατασκευάσουν τηλεχειριζόμενο υποβρύχιο 

όχημα και θα δοκιμάσουν την πλεύση του στα νερά του 

κολυμβητηρίου στις εγκαταστάσεις του Κολλεγίου. Με τη 

βοήθεια των αισθητήρων του υποβρυχίου θα κάνουν 

μετρήσεις βάθους και υποβρύχιες φωτογραφήσεις ή βίντεο. 

Εξασκώντας τις βασικές αρχές φυσικής, υδροδυναμικής, 

ηλεκτρισμού, μηχανολογίας, ναυπηγικής, αλλά και τις 

τεχνικές σχεδιασμού, συγκόλλησης και συναρμολόγησης 

κατασκευών, θα επιχειρήσουν τη βελτίωση των συνθηκών 

κατάδυσης – ανάδυσης και πλεύσης του «δικού τους» 

υποβρυχίου. 

 ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τριανταφύλλου Αγγελής 

18 

ΡΟΜΠΟΤΙΚΗΣ 
Οι μαθητές εξοικειώνονται με την έννοια της ρομποτικής. 

Χρησιμοποιούν τα δομικά υλικά ώστε να κατασκευάσουν 

μοντέλα τα οποία στη συνέχεια προγραμματίζουν. 

Α΄ 

ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 
Κατσοχρήστος Φώτης 

19 

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΓΡΙΦΟΙ 

Μέσα από γρίφους, παιχνίδια λογικής και πρωτότυπες 

κατασκευές θα επιχειρήσουμε να προσεγγίσουμε τα  

μαθηματικά ανακαλύπτοντας την προκλητική όσο και 

διασκεδαστική φύση τους. Διαχρονικά αλλά και νέα 

προβλήματα, γρίφοι και μέθοδοι επίλυσης θα είναι το όχημα 

για μια διαφορετική περιήγηση στον κόσμο της λογικής και 

των μαθηματικών 

Β΄, Γ΄ 

ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 
Αμπλιανίτη Βασιλική 

20 

ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΏΝ  

Έργο του Ομίλου θα είναι η παρουσίαση των φιλοσοφικών 

ρευμάτων και θεωριών που επηρέασαν την Επιστήμη των 

Μαθηματικών από την πρώιμη αρχαιότητα  και συνέβαλαν 

στη διαμόρφωσή της από τον 17ο αιώνα και εξής. 

 ΓΥΜΝΑΣΙΟ Γεωργαντίδης Δημήτρης 

21 
ΧΗΜΕΙΑΣ 

Χημεία –Ένας όμιλος όπου η μαγεία της Χημείας 

ανακαλύπτεται μέσα από πειράματα. Οι μικροί επιστήμονες 

Β΄, Γ΄ 

ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 
Πεταλίδου Ελευθερία 



του Pierce θα εξαφανίζονται πίσω από αφρούς και καπνούς, 

θα ζεσταίνονται με χημικές αντιδράσεις, θα παγώνουν τα 

πάντα στο πέρασμά τους, θα εμφανίζουν μυστικά άχρωμα 

μηνύματα, θα αλλάζουν το χρώμα της φωτιάς, θα φουσκώνουν 

μπαλόνια από μακριά, θα παρασκευάζουν τα δικά τους 

καλλυντικά…. και όλα αυτά μελετώντας τις βασικές αρχές της 

Χημείας. 

ΟΜΙΛΟΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

Α/Α ΟΝΟΜΑ ΟΜΙΛΟΥ ΤΑΞΕΙΣ 
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ 

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ / ΤΡΙΑ 

22 
BASKETBALL 

Οι μαθητές μαθαίνουν τους κανονισμούς, την τεχνική και την 

τακτική του αθλήματος. 

ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τασσοπούλου Βασιλική 

23 

VOLLEYBALL 

Οι μαθητές εξασκούνται στο άθλημα και μαθαίνουν τις 

βασικές αρχές και τεχνικές του σε πνεύμα σεβασμού και 

συνεργασίας. 

ΓΥΜΝΑΣΙΟ Κεχαγιάς Παναγιώτης 

24 

YOGA - PILATES (ΜΟΝΟ ΚΟΡΙΤΣΙΑ)  

Συμμετοχή των μαθητριών σε δύο μορφές εκγύμνασης κατά 

τις οποίες η κίνηση εναρμονίζεται με την αναπνοή 

εξασφαλίζοντας την ελεύθερη ροή οξυγόνου σε όλο το σώμα. 

ΓΥΜΝΑΣΙΟ Φαλούκα Αικατερίνη 

25 

ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ (ΜΟΝΟ ΚΟΡΙΤΣΙΑ) 

Οι μαθήτριες γνωρίζουν τους κανονισμούς του αθλήματος και 

βελτιώνουν την τεχνική δεξιότητά τους μέσα από το ομαδικό 

πνεύμα.  

ΓΥΜΝΑΣΙΟ 
Μαυροφρυδά Ζωή 

Seed Trujillo Lisa 

26 

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ (ΜΟΝΟ ΑΓΟΡΙΑ) 

Οι μαθητές γνωρίζουν τους κανονισμούς του αθλήματος και 

βελτιώνουν την τεχνική δεξιότητά τους μέσα από το ομαδικό 

πνεύμα. Προετοιμασία ομάδων σχολείου για τουρνουά. 

ΓΥΜΝΑΣΙΟ Ζαφειρόπουλος Κων/νος 

27 

ZUMBA 

Οι μαθητές συνειδητοποιούν ότι ο χορός συμβάλλει στην 

πνευματική, ψυχική αλλά και σωματική καλλιέργεια 

χρησιμοποιώντας τις σωστές τεχνικές. 

ΓΥΜΝΑΣΙΟ Κωνσταντινίδου Λούση 

ΟΜΙΛΟΙ ΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΕΚΦΡΑΣΗΣ  

Α/Α ΟΝΟΜΑ ΟΜΙΛΟΥ ΤΑΞΕΙΣ 
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ 

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ / ΤΡΙΑ 

28 

FORENSICS 

Τα παιδιά έχουν την ευκαιρία να διαλέξουν ανάμεσα στα εξής 

«λογοαθλήματα» και να προετοιμαστούν για συμμετοχή στον 

Πανελλήνιο Διαγωνισμό Forensics:  

 Debate 

 Original oratory (προτρεπτικός λόγος) 

 Oral interpretation of literature (εκφραστικήανάγνωση) 

 Duet acting (ντουέτο) 

 Impromptu speaking (αυθόρμητος λόγος) 

Για το Debate, το Oral interpretation of literature και το Duet 

acting τα παιδιά μπορούν να έρχονται κάθε Σάββατο για 

επιπλέον εξάσκηση. 

Γ' 

ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 

Chryssaki Christina /  

Deliyannis Fern 

 



29 

JUNIOR FORENSICS 

Μια πρώτη γνωριμία με τα «λογοαθλήματα» των Forensics 

που περιγράφονται στον όμιλο Forensics. Για αρχάριους, αλλά 

με φιλοδοξίες! Τα παιδιά μπορούν να εξασκούνται και το 

Σάββατο. 

Α', Β΄ 

ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 
Μανιάτη Μαριλένα 

30 

ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΦΡΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ 

Ασκήσεις δημιουργικής γραφής και συμμετοχή των μαθητών 

σε διαγωνισμούς διηγήματος και ποίησης – Άσκηση στην 

εκφραστική ανάγνωση και συμμετοχή στους Αγώνες Λόγου 

του κολλεγίου Ανατόλια. Μελέτη έργων Φρ. Κάφκα και 

εκπαιδευτικό ταξίδι στην Τσεχία, με στόχο τη συνεργασία με 

το Πανεπιστήμιο (UniversityMasaryk) και την καθηγήτρια 

Νεοελληνικών Σπουδών, κ. Nicole Vatorova – Σουμελίδου. 

ΓΥΜΝΑΣΙΟ Ξένου Άννα 

31 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ – ΑΝΤΙΛΟΓΙΑΣ 

Οι μαθητές θα ασκηθούν στηνεπιχειρηματολογία και την 

αντίκρουση επιχειρημάτων, αναπτύσσοντας ταυτόχρονα την 

εκφραστική τους ικανότητα. 

ΓΥΜΝΑΣΙΟ 
Πολυδωρόπουλος 

Παναγιώτης 

ΟΜΙΛΟΙ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΩΝ 

Α/Α ΟΝΟΜΑ ΟΜΙΛΟΥ ΤΑΞΕΙΣ 
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ 

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ / ΤΡΙΑ 

32 

TA ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΙΣΠΑΝΙΑΣ 

Ο όμιλος στοχεύει να παρακινήσει τους μαθητές να 

εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους για την χώρα της Ισπανίας, ενώ 

παράλληλα να τους βοηθήσει να αναπτύξουν την κριτική τους 

ικανότητα και να μάθουν να αξιολογούν τις διάφορες πηγές 

πληροφόρησης που συναντούν στο Internet. 

ΓΥΜΝΑΣΙΟ 
Κάντα Σπυριδούλα 

Γιαννόπουλος Αθανάσιος 

33 
ECONOMICS & BUSINESS MANAGEMENT 
Εκμάθηση των βασικών εννοιών Οικονομικών, καθώς και 

Οργάνωσης & Διοίκησης επιχειρήσεων 

ΓΥΜΝΑΣΙΟ Λιόλιος Κωστής 

34 

TED – ED PIERCE 

Οι μαθητές εκπαιδεύονται να παρουσιάζουν τις πρωτότυπες 

ιδέες τους μπροστά σε κοινό, στο πλαίσιο των ομιλιών τύπου 

TEDx. 

Β΄, Γ΄ 

ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 
Τζήρος Γεώργιος 
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UNESCO - ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 

Οι μαθητές θα γνωρίσουν το έργο της Unesco σε όλους τους 

τομείς ενασχόλησης του Οργανισμού, και ειδικότερα στους 

τομείς της εκπαίδευσης, του πολιτισμού και των ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων, και θα προετοιμαστούν για τη συμμετοχή τους 

στο ετήσιο μαθητικό Συμπόσιο των Γυμνασίων Αττικής που 

ανήκουν στο Δίκτυο ASPnet Unesco. 

ΓΥΜΝΑΣΙΟ 
Κόρδα Μαρία / 

Κορωναίου Χριστίνα 
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ΕΘΕΛΩ ΚΑΙ ΔΡΩ ΘΕΤΙΚΑ (ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ 

ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ) 

Ανάπτυξη ομαδικότητας, συνεργασίας, εμπιστοσύνης. 

Ενημέρωση από εκπροσώπους φορέων και οργανώσεων που 

προσφέρουν εθελοντική εργασία (π.χ. Αποστολή, Αρχέλων, 

Γιατροί του Κόσμου, Κιβωτός του Κόσμου, Φλόγα, 

HELMEPA, WWF, Unicef, Action Aid κ.λπ.).Οργάνωση 

δράσεων και συμμετοχή σε δράσεις που αφορούν το 

περιβάλλον και την κοινωνία. Ντοκιμαντέρ, ταινίες και 

βιωματικές δραστηριότητες θα διανθίσουν το όλο έργο. 

 

ΓΥΜΝΑΣΙΟ Λοΐζου Χαρίκλεια  
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ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ 

Οι μαθητές μαθαίνουν πώς να μαγειρεύουν μέσα από την 

ελληνική παραδοσιακή αλλά και διεθνή κουζίνα, τον ποιοτικό 

έλεγχο και τη σωστή διατήρηση των πρώτων υλών. 

 

 

ΓΥΜΝΑΣΙΟ 

Παπασταμάτη Υπατία 

Παναγιωτακοπούλου 

Γεωργία 
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ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑ - ΚΗΠΟΥΡΙΚΗ 

Οι μαθητές θα μάθουν τα μυστικά της μελισσοκομίας, θα 

δημιουργήσουν βιολογικό κήπο και θα έρθουν πιο κοντά στη 

φύση. 

ΓΥΜΝΑΣΙΟ Μελάς Βασίλης 
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ΠΟΛΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ 

Αντικείμενο του έργου του Ομίλου θα είναι η γνωριμία των 

μαθητών με το περιβάλλον, την οικολογία και την απόκτηση 

οικολογικής συνείδησης. Συγκεκριμένα, οι μαθητές θα 

πληροφορηθούν για διάφορους τρόπους ανακύκλωσης 

αντικειμένων, θα έρθουν κοντά στη φύση και θα μάθουν να 

την προστατεύουν.  

ΓΥΜΝΑΣΙΟ Λυμπεροπούλου Σοφία 
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ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΝΔΥΜΑΣΙΑΣ 

Η ενδυμασία δεν εκφράζει μόνο την ατομική αισθητική κάθε 

ανθρώπου, αλλά, συγχρόνως, τον πολιτισμό και την τέχνη 

κάθε εποχής. Έτσι, η ενδυμασία κάθε ιστορικής περιόδου 

παρουσιάζει κοινά χαρακτηριστικά με τις άλλες τέχνες που 

άνθησαν την ίδια εποχή. 

ΓΥΜΝΑΣΙΟ Κουτσοκέρα Ευαγγελία 
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ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΣ ΧΟΡΟΣ ΚΑΙ ΤΡΑΓΟΥΔΙ 

Τα παιδιά μαθαίνουν βασικούς χορούς του τόπου μας, 

ασκώντας ισόρροπα σώμα και πνεύμα μέσα από την ελληνική 

χορευτική παράδοση. 

ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τσιούφη Κατερίνα 
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ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ, ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΤΟΥ 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΙΤΑΛΙΑΣ  

Οι μαθητές θα έχουν την ευκαιρία, μέσα από ομάδες εργασίας 

και εισηγήσεις, να γνωρίσουν τον Ιταλικό πολιτισμό και την 

καθημερινότητα της γειτονικής χώρας. 

ΓΥΜΝΑΣΙΟ Κατσαρέας Πέτρος 
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ΠΡΟΒΗΓΚΙΑ: ΣΤΑ ΙΧΝΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 

Έρευνα και μελέτη του έργου των Ιμπρεσιονιστών αλλά και 

γνωριμία με την πηγή έμπνευσής τους, την Προβηγκία, 

περιοχή που φημίζεται ,επίσης, για τα αρώματά της.  

ΓΥΜΝΑΣΙΟ Χάτσιου Στέλλα 
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ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΟΣ 

Οι μαθητές θα έχουν την ευκαιρία να εξασκηθούν στο σκάκι 

μαθαίνοντας τις βασικές κινήσεις αλλά και πιο προχωρημένες 

τεχνικές, ανάλογα με το επίπεδό τους. 

ΓΥΜΝΑΣΙΟ Σκλήρης Ιωάννης 
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HISTORY AND CULTURE OF THE UNITED 

KINGDOM 

Η γνωριμία με την ιστορία και η εξοικείωση με την 

κουλτούρα του Ηνωμένου Βασιλείου. 

ΓΥΜΝΑΣΙΟ Delatolas Saveris Jake 
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Ο ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ, Η ΚΡΗΤΗ ΚΑΙ Ο ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 

ΤΗΣ 

Η ιστορία της Μινωικής Κρήτης - η Κνωσσός, ο Νίκος 

Καζαντζάκης και η Κρήτη, η ζωή του Καζαντζάκη, τα έργα 

του Καζαντζάκη, η φιλοσοφία του, η κρητική κουζίνα και 

μεσογειακή διατροφή, η κρητική μουσική, οι κρητικοί χοροί 

και Κρήτες και Πολιτισμός 

ΓΥΜΝΑΣΙΟ Βαρβέρη Ερασμία 



47 

ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΟΜΟΓΕΝΕΙΑ, ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΙ 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 

Επαφή και συνεργασία των μαθητών του Pierce με σχολείο 

της ομογένειας και συγκριτική προσέγγιση των τρόπων που 

διατηρείται και φυλάσσεται η παράδοση και η πολιτιστική 

κληρονομιά, δυσκολίες εξωγενείς (ζωή σε ξένη χώρα, ξένη 

γλώσσα) 

ΓΥΜΝΑΣΙΟ Μυρίλλα Πολυξένη 
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RUDJER BOSCOVIC - WELCOMING SERBIA 
Τα μέλη του Ομίλου θα έχουν την ευκαιρία να συνεργαστούν με 

συμμαθητές τους από τη Σερβία υλοποιώντας εργασίες – 

παρουσιάσεις με θέμα την Ιστορία και την Αρχιτεκτονική της 

Αθήνας και του Βελιγραδίου. Οι μαθήτριες και οι μαθητές του 

Ομίλου θα φιλοξενήσουν τις συμμαθήτριες και τους συμμαθητές 

τους από τη Σερβία, το Νοέμβριο, στην Αθήνα και θα φιλοξενηθούν 

από αυτούς, τον Απρίλιο, στο Βελιγράδι. 

ΓΥΜΝΑΣΙΟ Παύλου Ευάγγελος 

 

 


