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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. 

ΛΥΚΕΙΟ  

IB 
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. 

ΛΥΚΕΙΟ  

IB 
Ιωάννου Δημήτρης 

3 

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 

κίνητρα γνώσης και έμπνευσης, που θα διευκολύνουν την 

πρώτη επαφή των παιδιών με τις επιστήμες. 

ΛΥΚΕΙΟ  

IB 
Σούλας Δημήτριος 

4 

ENGLISH DRAMA 

Οι μαθητές έρχονται σε επαφή με τον κόσμο του Αγγλικού 

θεάτρου και γνωρίζουν σημαντικά θεατρικά έργα του 

παγκόσμιου ρεπερτορίου, τόσο κλασικά όσο και σύγχρονα 

(δράμα, τραγωδία, κωμωδία).  

Με έμφαση στη χρήση της Αγγλικής γλώσσας, οι μαθητές 

θα εξασκούνται στην εξωτερίκευση των συναισθημάτων 

τους, μέσα από το θέατρο, με στόχο το ανέβασμα μιας 

παράστασης.  

ΛΥΚΕΙΟ  

IB 

Αλεξοπούλου 

Βασιλική 

5 

ΘΕΑΤΡΙΚΟΣ ΑΥΤΟΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 

Ο θεατρικός αυτοσχεδιασμός είναι βασική και απαραίτητη 

τεχνική του θεάτρου και αποτελεί την κινητήριο δύναμη για 

δημιουργία. Οι σωματικοί και λεκτικοί αυτοσχεδιασμοί 

βοηθούν στην απελευθέρωση των εκφραστικών μέσων. 

ΛΥΚΕΙΟ  

IB 
Κώνστα Τζωρτζίνα 



6 

ΟΡΧΗΣΤΡΑ 

Οι μαθητές αναπτύσσουν τις μουσικές τους δεξιότητες ώστε 

να εκφραστούν καλλιτεχνικά με συνεργασία και 

ομαδικότητα, σε μικρές και μεγάλες συναυλίες. 

ΛΥΚΕΙΟ  

IB 
Χατζηνάκης Ορέστης 

7 

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, σε θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο. 

ΛΥΚΕΙΟ  

IB 
Σαλιάρη Μαρία 

8 

ΤΕΧΝΟΓΕΥΣΙΑ 

Παρουσίαση διαφόρων έργων Τέχνης ανάλογα με τα 

ενδιαφέροντα των μαθητών και, ιδανικά, από τους ίδιους. 

ΛΥΚΕΙΟ  

IB 

Κεχαγιόγλου 

Παναγιώτα 

9 
ΧΟΡΩΔΙΑ 

Οι μαθητές εκφράζονται καλλιτεχνικά μέσα από το τραγούδι 

και αναπτύσσουν πνεύμα ομαδικότητας και συνεργασίας. 

ΛΥΚΕΙΟ  

IB 
Παναγοπούλου Δώρα 

ΟΜΙΛΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ –ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

Α/Α ΟΝΟΜΑ ΟΜΙΛΟΥ ΤΑΞΕΙΣ 
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ 

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ/ΤΡΙΑ 

10 

3D PRINTING 

Σκοπός του ομίλου είναι η εξοικείωση των μαθητών με μία 

τεχνολογία που σίγουρα θα συναντήσουν στο μέλλον.  

Με μια ολιστική προσέγγιση του τομέα των κατασκευών, θα 

εξοικειωθούν με τα προβλήματα του πραγματικού κόσμου 

και θα οδηγηθούν στη λήψη ορθών αποφάσεων. 

Α΄ 

ΛΥΚΕΙΟΥ 
Ζαχαρίας Ιωάννης 

11 
BIOLOGICAL HUMAN RESEARCH 

Προετοιμασία των μαθητών για συμμετοχή στον ετήσιο 

Πανελλήνιο Διαγωνισμό Βιολογίας. 

ΛΥΚΕΙΟ  

IB 
Μπούσιος Στέφανος 

12 

CSI ATHENS - FORENSICS SCIENCE 

Η ομάδα των μικρών ερευνητών του Pierce καλείται να 

εξιχνιάσει μυστήρια και να δώσει απαντήσεις σε καθημερινά 

προβλήματα, αξιοποιώντας τις αρχές των Φυσικών 

Επιστημών, των Μαθηματικών και της Πληροφορικής. 

ΛΥΚΕΙΟ  

IB 
Σταματέρης Βαγγέλης 

13 

INTERNET OF THINGS ME ARDUINO  

ΚΑΙ RASPBERRY Pi 

Οι μαθητές εισάγονται στο μαγικό κόσμο και τις λειτουργίες 

του Internet of Things (IoT), δημιουργώντας διασυνδέσεις, 

με στόχο την επικοινωνία εικονικού/φυσικού κόσμου και το 

έξυπνο σπίτι. Αφού γνωρίσουν τις λειτουργίες και 

εξοικειωθούν με το υλικό τους (hardware, software) θα 

κατασκευάσουν και θα προγραμματίσουν δικές τους έξυπνες 

διασυνδέσεις με ασπίδες επέκτασης (shields), αισθητήρες 

και ψηφιακές πύλες επικοινωνίας. 

Α΄ 

ΛΥΚΕΙΟΥ 
Βασιλάκος Νίκος 

14 

WEBSITE DESIGNERS 

Σχεδιασμός και κατασκευή διαδικτυακών τόπων με τη 

χρήση γλωσσών προγραμματισμού (HTML) και εφαρμογών 

κατασκευής ιστοσελίδων (Joomla). Οι μαθητές γίνονται 

website designers. Ξεκινούν με την επαγγελματική ανάλυση 

των αναγκών που θα πρέπει να καλύπτει το website τους, το 

σχεδιάζουν και τελικά το υλοποιούν. 

Α΄ 

ΛΥΚΕΙΟΥ 
Πυλιώτη Ιωάννα 

15 

ΕΞΕΡΕΥΝΩΝΤΑΣ ΤΑ ΜΥΣΤΗΡΙΑ  

ΤΟΥ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ 

Το σημαντικότερο και εντυπωσιακότερο όργανο του 

ανθρώπινου σώματος προκαλεί το ενδιαφέρον των μαθητών 

και δημιουργεί πολλά θέματα συζήτησης.  

Α΄,Β΄ 

ΛΥΚΕΙΟΥ 

IB 1 

Σταματάκης Βασίλης 



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.  

Α΄ 

ΛΥΚΕΙΟΥ 
Κατσούλης Στέλιος 

17 

ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ  

(ΜΟΝΟ ΘΕΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΝΤΟΛΙΣΜΟΣ) 

Προσέγγιση των βασικών εννοιών της Πυρηνικής Φυσικής: 

ελεγχόμενη και μη ελεγχόμενη πυρηνική σχάση, 

περιβαλλοντικά προβλήματα, οικονομική ανάπτυξη, 

κίνδυνος ατυχημάτων.  

Παρουσίαση των πειραματικών δραστηριοτήτων του 

CERN. 

Β΄ 

ΛΥΚΕΙΟΥ  

IB 1 

Δρακόπουλος 

Θεοδόσης 

18 

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΓΡΙΦΟΙ 

Μέσα από γρίφους, παιχνίδια λογικής και πρωτότυπες 

κατασκευές οι μαθητές θα προσεγγίσουν 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. 

Α΄ 

ΛΥΚΕΙΟΥ 
Αμπλιανίτη Βασιλική 

19 

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. 

ΛΥΚΕΙΟ  

IB 

Γεωργαντίδης 

Δημήτρης 

20 

ΧΗΜΕΙΑΣ 

Στον όμιλο, οι μαθητές θα ανακαλύψουν τη μαγεία της 

Χημείας, μέσα από πειράματα. Οι επιστήμονες 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, μελετώντας τις αρχές της Χημείας. 

Α΄ 

ΛΥΚΕΙΟΥ 
Πεταλίδου Ελευθερία 

ΟΜΙΛΟΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

Α/Α ΟΝΟΜΑ ΟΜΙΛΟΥ ΤΑΞΕΙΣ 
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ 

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ/ΤΡΙΑ 

21 

BASKETBALL 

Οι μαθητές θα γνωρίσουν τους κανονισμούς, την τεχνική και 

την τακτική του αθλήματος. Θα παίξουν ομαδικά παιχνίδια 

και θα εκπροσωπήσουν το σχολείο σε αγώνες. 

ΛΥΚΕΙΟ  

IB 
Κολοβέρος Κων/νος 

22 

VOLLEYBALL 

Οι μαθητές εξασκούνται στο άθλημα και μαθαίνουν τις 

βασικές αρχές και τεχνικές του, μέσα σε πνεύμα σεβασμού 

και συνεργασίας. 

ΛΥΚΕΙΟ  

IB 
Κεχαγιάς Παναγιώτης 

23 

ZUMBA 

Οι μαθητές συνειδητοποιούν ότι ο χορός συμβάλλει στην 

πνευματική, ψυχική αλλά και σωματική καλλιέργεια 

χρησιμοποιώντας τις σωστές τεχνικές. 

ΛΥΚΕΙΟ  

IB 

Κωνσταντινίδου 

Λούση 

24 

YOGA - PILATES (ΜΟΝΟ ΚΟΡΙΤΣΙΑ)  

Συμμετοχή των μαθητριών σε δύο μορφές εκγύμνασης κατά 

τις οποίες η κίνηση εναρμονίζεται με την αναπνοή, 

εξασφαλίζοντας ελεύθερη ροή οξυγόνου σε όλο το σώμα. 

ΛΥΚΕΙΟ  

IB 
Φαλούκα Αικατερίνη 



25 

ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ (ΜΟΝΟ ΚΟΡΙΤΣΙΑ) 

Οι μαθήτριες θα γνωρίσουν τους κανονισμούς του 

αθλήματος και θα βελτιώσουν την τεχνική δεξιότητά τους, 

ασκούμενες μέσα σε ομαδικό πνεύμα. 

ΛΥΚΕΙΟ  

IB 

Μαυροφρυδά Ζωή 

Seed Trujillo Lisa 

26 

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ (ΜΟΝΟ ΑΓΟΡΙΑ) 

Οι μαθητές μέσω του οργανωμένου παιχνιδιού 

κοινωνικοποιούνται γνωρίζοντας νέους συμμαθητές, 

εκτονώνονται σωματικά και ψυχικά και μαθαίνουν τους 

κανονισμούς και την τακτική του αγωνίσματος. 

ΛΥΚΕΙΟ  

IB 

Ζαφειρόπουλος 

Κων/νος 

ΟΜΙΛΟΙ ΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΕΚΦΡΑΣΗΣ 

Α/Α ΟΝΟΜΑ ΟΜΙΛΟΥ ΤΑΞΕΙΣ 
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ 

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ/ΤΡΙΑ 

27 

ACG MUN 

Οι μαθητές θα αναπτύξουν δεξιότητες έρευνας, κριτικής και  

δημιουργικής σκέψης, συμμετέχοντας σε προσομοιώσεις 

θεσμών των Ηνωμένων Εθνών. 

ΛΥΚΕΙΟ  

IB 

Katsoulis Christina, 

Miliaresi Veralisa, 

Varveri Christina  

28 

FORENSICS 

Τα παιδιά έχουν την ευκαιρία να διαλέξουν ανάμεσα στα 

εξής «λογο-αθλήματα» και να προετοιμαστούν για 

συμμετοχή στον Πανελλήνιο Διαγωνισμό Forensics:  

 Debate 

 Original oratory (προτρεπτικός λόγος) 

 Oral interpretation of literature  

(εκφραστική ανάγνωση) 

 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. 

ΛΥΚΕΙΟ  

IB 

Deliyannis Fern, 

Chryssaki Christina 

 

29 

ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΡΗΤΟΡΙΚΗΣ 

Στόχος του ομίλου είναι να ασκηθούν οι μαθητές στη 

δημιουργία και την αντίκρουση επιχειρημάτων, με στόχο να 

βελτιώσουν την εκφραστική τους ικανότητα. 

ΛΥΚΕΙΟ  

IB 

Βασιλόπουλος 

Παναγιώτης 

30 

«ΤΗ ΓΛΩΣΣΑ ΜΟΥ ΕΔΩΣΑΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ» 

Οι μαθητές του ομίλου θα γνωρίσουν σε βάθος τη μητρική 

μας γλώσσα, μέσα από κείμενα, δραστηριότητες και 

παιχνίδια γνώσεων. Επίσης, θα εστιάσουν σε λάθη κατά την 

εκφορά του λόγου μας, τα οποία, λόγω της εκτεταμένης 

χρήσης τους από τα Μ.Μ.Ε. κυρίως, τείνουν να θεωρούνται 

σωστά και συντελούν στην κακοποίηση της γλώσσας μας. 

ΛΥΚΕΙΟ  

IB 
Λιβανού Ζωή 

31 

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 Anatolia. Μελέτη έργων του Κάφκα 

και συνεργασία με το "University Masaryk"της Τσεχίας και 

την καθηγήτρια Νεοελληνικών Σπουδών, κ. Nicole 

Vatorova – Σουμελίδου. 

ΛΥΚΕΙΟ  

IB 
Ξένου Άννα 

32 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ 

Μετάφραση αυθεντικών κειμένων από Γαλλικά (συχνά με 

ενδιάμεση γλώσσα την Αγγλική). Εφαρμογή τεχνικών 

μετάφρασης, διάκριση μετάφρασης/απόδοσης/επιμέλειας, 

αναγνώριση και απόδοση ιδιωματισμών. Χρήση μηχανών 

μετάφρασης και μεταφραστικών εργαλείων του υπολογιστή.  

ΛΥΚΕΙΟ  

IB 
Μπαλούμη Γεωργία 
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ΓΕΡΜΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΑ ΑΠΟ 

ΤΟΝ GOETHE ΜΕΧΡΙ ΤΟΝ HEINRICH BOELL 

Οι μαθητές θα έχουν την ευκαιρία να έρθουν σε επαφή με τη 

ζωή και το έργο μεγάλων Γερμανών λογοτεχνών, (Goethe, 

Thomas Mann, Heinrich Boell κ.ά) και θα μελετήσουν τυχόν 

επιρροή από αρχαίους Έλληνες (συγκριτική λογοτεχνία).  

Θα γνωρίσουν και θα αναλύσουν σε απλή γλώσσα-επίπεδο 

α2 έργα που αφήσαν ιστορία: Faust von Goethe- Zauberberg 

von Thomas Mann κ. ά. 

ΛΥΚΕΙΟ  

IB 
Φωτεινού Σπυριδούλα 

ΟΜΙΛΟΙ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΩΝ 

Α/Α ΟΝΟΜΑ ΟΜΙΛΟΥ ΤΑΞΕΙΣ 
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ 

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ/ΤΡΙΑ 

34 

FILMOSOPHY CLUB  

Η Φιλοσοφία μέσα από τον κινηματογράφο. Με την 

κατάλληλη επιλογή κινηματογραφικών ταινιών οι μαθητές 

του ομίλου θα γνωρίσουν την κινηματογραφική και τη 

φιλοσοφική ανάλυση, καλλιεργώντας την κριτική σκέψη 

τους και δημιουργικότητα. 

Α΄,Β΄ 

ΛΥΚΕΙΟΥ 

IB 1 

Σταματέλλος Ιωάννης 

35 
ECONOMICS & BUSINESS MANAGEMENT 

Εκμάθηση των βασικών εννοιών Οικονομικών, καθώς και 

των Αρχών της Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων 

ΛΥΚΕΙΟ  

IB 
Λιόλιος Κωστής 

36 

TED-Ed PIERCE  

Οι μαθητές θα γνωρίσουν, θα προετοιμαστούν και θα 

ασκηθούν σε τρόπους ανάδειξης και παρουσίασης των 

πρωτότυπων ιδεών τους, μπροστά σε κοινό. 

Α΄ 

ΛΥΚΕΙΟΥ 
Τζήρος Γεώργιος 

37 

YOUNG BUSSINESS TALENTS 

Οι μαθητές θα δημιουργήσουν ομάδες, μέσω των οποίων θα 

ασκηθούν στη λήψη των ορθών επιχειρηματικών 

αποφάσεων, στο πλαίσιο μιας εικονικής επιχείρησης.  

Οι ομάδες θα καταχωρούν τις αποφάσεις τους και σε έναν 

προσομοιωτή όπου και θα βαθμολογούνται. 

ΛΥΚΕΙΟ  

IB 

Παπαχρήστου 

Γεώργιος 

38 

SUSTAINABLE DEVELOPMENT 

Οι μαθητές θα πραγματοποιήσουν περιβαλλοντικές μελέτες, 

καταγραφή πληθυσμών βιοποικιλότητας, μελέτη πεδίου και 

διάκριση οικοσυστημάτων. Οι μαθητές θα εντοπίσουν 

προβλήματα του φυσικού περιβάλλοντος αλλά και του 

αστικού ιστού, με προοπτική να βρουν λύσεις παρέμβασης, 

μέσα από καινοτόμες δράσεις.  

Επίσης, θα γνωρίσουν τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και 

τις αρχές της αειφόρου ανάπτυξης. 

ΛΥΚΕΙΟ  

IB 
Σαλπέα Καλλιόπη 

39 

SERVICE LEARNING (ΜΟΝΟ ΛΥΚΕΙΟ) 

Οι ίδιοι οι μαθητές θα οργανώσουν μια σειρά εθελοντικών 

δράσεων, υποστηρίζοντας κάποιο σκοπό που τους 

απασχολεί, αποσκοπώντας, παράλληλα, στην αμοιβαία 

βελτίωση (αυτή του εθελοντή και αυτή του αποδέκτη της 

προσφοράς έργου) 

ΛΥΚΕΙΟ   Βλαχαντώνη Δάφνη 

40 

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 

συμμετοχή στο ετήσιο μαθητικό Συμπόσιο των Γυμνασίων 

Αττικής, που ανήκουν στο Δίκτυο ASPnet UNESCO. 

ΛΥΚΕΙΟ  

IB 

Κόρδα Μαρία, 

Κορωναίου Χριστίνα 



41 

Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΣΤΗ ΖΩΗ ΜΑΣ 

Οι μαθητές εξοικειώνονται με τις αρχές και τις μεθόδους των 

μορφών επικοινωνίας και, με παραδείγματα και ασκήσεις, 

αναπτύσσουν συναισθηματικές και κοινωνικές δεξιότητες 

για διαχείριση κρίσεων, βελτίωση της γραπτής, λεκτικής και 

μη λεκτικής επικοινωνίας τους, καθώς και διαχείριση της 

πληροφορίας (με έμφαση στο ρόλο των Μ.Μ.Ε.) και στόχο 

τη βελτίωση των σχέσεων με το κοινωνικό μας περιβάλλον. 

ΛΥΚΕΙΟ  

IB 
Μηνάς Ηλίας 

42 

TRIVIA CHALLENGE 

Οι μαθητές καλλιεργούν τις γνώσεις τους σε όλα τα πεδία 

και μαθαίνουν να αγαπούν τη γνώση, χωρίς χρησιμοθηρία. 

Θα αντλούν πληροφορίες από πολλές πηγές, με στόχο να 

γνωρίσουν στοιχεία και δεδομένα πολλών επιστημών και 

κλάδων και να συμμετάσχουν σε τεστ και διαγωνισμούς. 

ΛΥΚΕΙΟ  

IB 
Παρίσης Ιωάννης 

43 

ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑ - ΚΗΠΟΥΡΙΚΗ 

Οι μαθητές θα μάθουν τα μυστικά της μελισσοκομίας, θα 

δημιουργήσουν βιολογικό κήπο και θα έρθουν πιο κοντά στο 

φυσικό περιβάλλον. 

ΛΥΚΕΙΟ  

IB 
Μελάς Βασίλης 

44 

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. 

ΛΥΚΕΙΟ  

IB 

Κουτσοκέρα 

Ευαγγελία 

45 

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΣ ΧΟΡΟΣ ΚΑΙ ΤΡΑΓΟΥΔΙ 

Τα παιδιά μαθαίνουν βασικούς χορούς του τόπου μας, 

ασκώντας ισόρροπα σώμα και πνεύμα, μέσα από την 

ελληνική χορευτική παράδοση. 

ΛΥΚΕΙΟ  

IB 
Τσιούφη Κατερίνα 

46 

Ο ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ, Η ΚΡΗΤΗ  

ΚΑΙ Ο ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 

Η Μινωική Κρήτη, η Κνωσσός, η ζωή και το έργο του Νίκου 

Καζαντζάκη, η φιλοσοφία του αλλά και η κουζίνα, ο χορός, 

η μουσική, η διατροφή και ο πολιτισμός της Κρήτης. 

ΓΥΜΝΑΣΙΟ Βαρβέρη Ερασμία 

47 

ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΟΣ 

Οι μαθητές θα έχουν την ευκαιρία να εξασκηθούν στο σκάκι 

μαθαίνοντας τις βασικές κινήσεις αλλά και προχωρημένες 

τεχνικές, ανάλογα με τις δυνατότητές τους. 

ΛΥΚΕΙΟ  

IB 
Σκλήρης Ιωάννης 

48 

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, ακόμα και με δυσκολίες εξωγενείς (όπως η ζωή 

σε ξένη χώρα, η ξένη γλώσσα κ.λπ.) 

ΛΥΚΕΙΟ  

IB 
Μυρίλλα Πολυξένη 

49 

ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ 

Οι μαθητές θα οργανώσουν καλλιτεχνικές και 

φιλανθρωπικές δραστηριότητες με εκπαιδευτικό χαρακτήρα, 

αναπτύσσοντας τα ιδιαίτερα ταλέντα τους, σε συνεργασία με 

μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς κοινωνικής προσφοράς σε 

Ελλάδα και Αμερική. Με βιωματικές δράσεις, θα 

εξοικειωθούν με τη διαφορετικότητα και θα ενισχύουν το 

κλίμα αλληλεγγύης. Επίσης, θα ενημερωθούν από 

προσκεκλημένους ομιλητές για τους κλάδους της 

ψυχολογίας και τα αντίστοιχα επαγγέλματα. 

ΛΥΚΕΙΟ  

IB 
Γληνού Νεκταρία 

 


