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ΟΜΙΛΟΙ ΤΕΧΝΗΣ 

Α/Α ΟΝΟΜΑ ΟΜΙΛΟΥ ΤΑΞΕΙΣ 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ 

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ / 

ΤΡΙΑ 

1 

COMICS 

Οι μαθητές του Ομίλου θα έχουν την ευκαιρία, γράφοντας 

και σχεδιάζοντας τα δικά τους κόμικς, να μάθουν τα βασικά 

στοιχεία και την ιστορία της τέχνης των κόμικ. 

Δημιουργείται έτσι μια νέα γενιά αναγνωστών και φίλων 

των κόμικς και – γιατί όχι – νέων δημιουργών. 

ΛΥΚΕΙΟ IB Παπαχατζής Φοίβος 

2 

I ♥ ART 

Τα μέλη του Ομίλου θα δημιουργήσουν έργα ζωγραφικής, 

κατασκευές και γλυπτά με διαφορετικά υλικά (πηλό, σύρμα, 

ετερόκλητα υλικά) και τεχνικές (decoupage, frotaz, papier 

masse, origami). Οι μαθητές θα συμμετέχουν σε 

καλλιτεχνικά δρώμενα και, με τα δημιουργήματά τους, θα 

διακοσμήσουν τους χώρους του Σχολείου μας. 

ΛΥΚΕΙΟ IB1 
Καραγεωργίου 

Στέλλα 

3 

 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΦΑΝΤΑΣΙΑΣ 

Οι μαθητές του Ομίλου θα γνωρίσουν τη λογοτεχνία, τα 

κόμικς και τις ταινίες επιστημονικής φαντασίας ώστε να 

εμπνευστούν και να προσεγγίσουν με απλουστευμένο τρόπο 

τις θετικές επιστήμες. Άλλωστε, ο κόσμος της 

επιστημονικής φαντασίας αποτέλεσε πάντα δεξαμενή 

έμπνευσης για τις θετικές επιστήμες.  

ΛΥΚΕΙΟ IB Σούλας Δημήτριος 

4 

ENGLISH DRAMA 

Οι μαθητές - μέλη του ομίλου θα μελετήσουν, θα αναλύσουν 

και θα ανεβάσουν θεατρική παράσταση, στην αγγλική 

γλώσσα, την οποία θα παρουσιάσουν στο Σχολείο. 

ΛΥΚΕΙΟ IB 

Alexopoulou Vicky, 

Babouris Smith 

Chrissa 

5 

ΘΕΑΤΡΙΚΟΥ ΑΥΤΟΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 

Ο θεατρικός αυτοσχεδιασμός είναι βασική και απαραίτητη 

τεχνική του θεάτρου, καθώς αποτελεί την κινητήριο δύναμη 

για δημιουργία. Τα μέλη του Ομίλου, με σωματικούς και 

λεκτικούς αυτοσχεδιασμούς θα απελευθερώσουν τα 

εκφραστικά τους μέσα. 

ΛΥΚΕΙΟ IB Κώνστα Τζωρτζίνα 



6 

ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ & ΑΥΤΟΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 

Οι μαθητές θα αναπτύξουν τις μουσικές τους δεξιότητες, θα 

εκφραστούν καλλιτεχνικά μέσα από την ομαδικότητα και τη 

συνεργασία, σε μικρές και μεγάλες συναυλίες. Θα 

γνωρίσουν και θα παρουσιάσουν μουσική διαφόρων εποχών 

και ειδών, σε σχέση και με τις αντίστοιχες εκδηλώσεις του 

Σχολείου. Επίσης, θα συνθέσουν μουσική, μέσα από 

αυτοσχεδιασμό. 

ΛΥΚΕΙΟ IB 
Χατζηνάκης 

Ορέστης 

7 

ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΘΕΑΤΡΟΥ 

Τα μέλη του Ομίλου θα γνωρίσουν την τέχνη της 

υποκριτικής, από την τεχνική της όψη. Θα κάνουν ασκήσεις 

διαφραγματικής αναπνοής, ορθοφωνίας και σωστής 

άρθρωσης, κίνησης για την απόκτηση σκηνικού 

σώματος/παρουσίας, θα κάνουν πρόβες με θεατρικά κείμενα 

(μονολόγους και διαλόγους) αλλά και κείμενα παρουσίασης 

(π.χ. παρουσίαση μιας εργασίας στην τάξη, εκφώνηση 

ομιλίας σε κοινό). Θα αναλύσουν το ύφος κάθε κειμένου από 

την πλευρά του ερμηνευτή/ ομιλητή και θα εξοικειωθούν με 

τη συναισθηματική συμμετοχή ή αποστασιοποίηση που 

απαιτούν διαφορετικά είδη του σκηνικού/δημόσιου λόγου. 

ΛΥΚΕΙΟ IB Σαλλιάρη Μαρία 

8 

ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 

Οι μαθητές θα γνωρίσουν και θα παρακολουθήσουν την 

πορεία και την εξέλιξη της καλλιτεχνικής δημιουργίας του 

ανθρώπου, μελετώντας έργα τέχνης. 

Α, Β΄ 

ΛΥΚΕΙΟΥ 

IB1 

Κοσμάς Ιωάννης 

9 

ΧΟΡΩΔΙΑΣ 

Οι μαθητές, με το τραγούδι, θα εκφραστούν καλλιτεχνικά 

και θα αναπτύξουν πνεύμα ομαδικότητας και συνεργασίας. 

Θα γνωρίσουν και θα παρουσιάσουν τη φωνητική μουσική 

διαφόρων εποχών και ειδών, σε σχέση και με τις αντίστοιχες 

εκδηλώσεις του Σχολείου. 

ΛΥΚΕΙΟ IB 
Παναγοπούλου 

Δώρα 

ΟΜΙΛΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ –ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

Α/Α ΟΝΟΜΑ ΟΜΙΛΟΥ ΤΑΞΕΙΣ 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ 

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ / 

ΤΡΙΑ 

10 

VISUALISING MATHEMATICS - 3D 

PROTOTYPING 

Οι μαθητές θα εξασκηθούν στη χρήση προγραμμάτων 

σχεδίασης (CAD) στον υπολογιστή. Θα χρησιμοποιήσουν 

κώδικα και θα σχεδιάσουν αντικείμενα με μαθηματική δομή, 

τα οποία θα κατασκευάσουν, χρησιμοποιώντας τα 

μηχανήματα του εργαστηρίου. Εκτός από 3D printers, στο 

νέο εργαστήριο, θα υπάρχει η δυνατότητα κατασκευής πιο 

σύνθετων αντικειμένων, όπως διακοσμητικά, φωτιστικά, 

θήκες κινητών ή άλλα πρωτότυπα αντικείμενα καθημερινής 

χρήσης, Η κατασκευή θα είναι απλή και ακίνδυνη για τους 

μαθητές, οι δυνατότητες μάθησης όμως θα είναι αμέτρητες.  

Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ Ζαχαρίας Ιωάννης 

11 

BIOLOGICAL HUMAN RESEARCH 

Τα μέλη του Ομίλου θα πραγματοποιήσουν ανατομία 

θηλαστικού (fetal pig), θα κάνουν παρουσιάσεις βιολογικών 

και ιατρικών εργασιών και θα επισκεφθούν σύγχρονα 

βιολογικά εργαστήρια. 

ΛΥΚΕΙΟ IB Μπούσιος Στέφανος 

  



12 

CSI ATHENS - FORENSICS SCIENCE 

Οι μαθητές – μέλη του Ομίλου θα γνωρίσουν τη θεωρία και 

θα εφαρμόσουν στην πράξη τις εγκληματολογικές τεχνικές 

για την ανάλυση ευρημάτων από τους ειδικούς: δακτυλικά 

αποτυπώματα, DNA, αίμα, οστά, τρίχες και άλλα στοιχεία 

που μπορούν να βοηθήσουν στην εξιχνίαση ενός 

εγκλήματος. 

ΛΥΚΕΙΟ IB 
Σταματέρης 

Ευάγγελος 

13 

AUTOMATIC CONTROL SYSTEMS 

Οι συμμετέχοντες μαθητές θα σχεδιάσουν, υλοποιήσουν, 

προγραμματίσουν και δοκιμάσουν έξυπνες συσκευές, με 

στόχο να επιλύσουν κάποιο πρόβλημα και να διευκολύνουν 

τη ζωή μας, αξιοποιώντας μικροελεγκτές Arduino. 

Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ Σκλήρης Ιωάννης 

14 

WEBSITE DESIGNERS 

Οι μαθητές του Ομίλου θα γίνουν website designers, 

ξεκινώντας με την επαγγελματική ανάλυση των αναγκών 

που θα πρέπει να καλύπτει το website τους, το σχεδιασμό και 

την υλοποίηση του διαδικτυακού τόπου, με τη χρήση 

γλωσσών προγραμματισμού (HTML) και εφαρμογών 

κατασκευής ιστοσελίδων (Joomla).  

Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ Πυλιώτη Ιωάννα 

15 

ΕΞΕΡΕΥΝΩΝΤΑΣ ΤΑ ΜΥΣΤΗΡΙΑ  

ΤΟΥ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ 

Οι μαθητές θα γνωρίσουν τον ανθρώπινο εγκέφαλο, το πιο 

πολύπλοκο και ταυτόχρονα θαυμαστό προϊόν της εξέλιξης. 

Παρά τη σημαντική πρόσφατη έρευνα, πλήθος μυστηρίων 

καλύπτει ακόμη τη λειτουργία του. Τα μέλη του Ομίλου θα 

προβληματιστούν, θα κάνουν πειράματα και παρουσιάσεις 

πάνω σε σύγχρονα θέματα, σχετικά με το σύνθετο τρόπο 

λειτουργίας του καταπληκτικού αυτού οργάνου. 

ΛΥΚΕΙΟ IB 
Σταματάκης 

Βασίλης 

16 

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ: ΤΟ ΟΧΗΜΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΡΟΟΔΟ 

Οι μαθητές του Ομίλου θα γνωρίσουν την ιστορία του 

αυτοκινήτου, θα μελετήσουν τις λειτουργίες του και τις 

τεχνολογικές καινοτομίες που εφαρμόζονται στα σύγχρονα 

αυτοκίνητα, αναλύοντας το αυτοκίνητο ως μεταφορικό μέσο 

αλλά και ως τεχνολογικό προϊόν. Η συμμετοχή στον Όμιλο 

αποτελεί προϋπόθεση για μελλοντική συμμετοχή των 

μαθητών στην Ακαδημία Μηχανικής. 

Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ Κατσούλης Στέλιος 

17 

ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ  

(ΜΟΝΟ ΘΕΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΝΤΟΛΙΣΜΟΣ) 

Τα μέλη του Ομίλου θα προσεγγίσουν τις βασικές έννοιες 

της Πυρηνικής Φυσικής, την ελεγχόμενη και μη ελεγχόμενη 

πυρηνική σχάση, την οικονομική ανάπτυξη αλλά και τα 

περιβαλλοντικά προβλήματα και τον κίνδυνο ατυχημάτων. 

Επίσης θα γνωρίσουν τις πειραματικές δραστηριότητες του 

CERN. 

Β΄ 

ΛΥΚΕΙΟΥ 

IB 1 

Δρακόπουλος 

Θεοδόσης 

18 

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗΣ ΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΡΙΦΩΝ 

Τα μέλη του Ομίλου, μέσα από γρίφους, παιχνίδια λογικής 

και πρωτότυπες κατασκευές, 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 και 

των Μαθηματικών. 

Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ 
Αμπλιανίτη 

Βασιλική 
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ΧΗΜΕΙΑΣ 

Οι μαθητές του Ομίλου θα ανακαλύψουν τη μαγεία της 

Χημείας, μέσα από πειράματα και τεχνικές, δυσκολότερες 

και πιο εντυπωσιακές από αυτές που εφαρμόζονται στην 

τάξη και θα μάθουν Χημεία με έναν ξεχωριστό κι ευχάριστο 

τρόπο. 

Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ 
Πεταλίδου 

Ελευθερία 

20 

SUSTAINABLE DEVELOPMENT 

Τα μέλη του Ομίλου θα γνωρίσουν τα στοιχεία της φύσης 

μέσα από βιωματικές δράσεις, περιβαλλοντικές μελέτες, 

καταγραφή  πληθυσμών βιοποικιλότητας, μελέτη πεδίου και 

διάκριση οικοσυστημάτων, εντός του Σχολείου. Οι μαθητές 

θα εστιάσουν στα οικολογικά προβλήματα, θα γνωρίσουν τις 

ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, την αειφόρο ανάπτυξη και θα 

σχεδιάσουν καινοτόμες δράσεις παρέμβασης. 

ΛΥΚΕΙΟ IB Σαλπέα Καλλιόπη 

ΟΜΙΛΟΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

Α/Α ΟΝΟΜΑ ΟΜΙΛΟΥ ΤΑΞΕΙΣ 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ 

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ / 

ΤΡΙΑ 

21 

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ 

Οι μαθητές θα γνωρίσουν τους κανονισμούς, την τεχνική και 

την τακτική του αθλήματος. Θα παίξουν ομαδικά και θα 

εκπροσωπήσουν το Σχολείο σε αθλητικούς αγώνες. 

ΛΥΚΕΙΟ IB Κολοβέρος Κων/νος 

22 

ΚΛΑΣΣΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

Οι μαθητές θα γνωρίσουν τα αγωνίσματα του κλασικού 

αθλητισμού, θα γυμναστούν και θα συναγωνιστούν με τους 

συμμαθητές τους, βελτιώνοντας την τεχνική τους.. 

ΛΥΚΕΙΟ IB Μαυροφρυδά Ζωή 

23 

ZUMBA (ΜΟΝΟ ΚΟΡΙΤΣΙΑ) 

Οι μαθήτριες θα συνειδητοποιήσουν τη συμβολή του χορού 

στην πνευματική, ψυχική αλλά και σωματική καλλιέργεια, 

χρησιμοποιώντας τις σωστές τεχνικές και την αερόβια 

κίνηση, ασταμάτητα επί 45 λεπτά. 

ΛΥΚΕΙΟ IB 
Κωνσταντινίδου 

Λούση 

24 

YOGA - PILATES (ΜΟΝΟ ΚΟΡΙΤΣΙΑ)  

Οι μαθήτριες θα συμμετέχουν στις δύο αυτές μορφές 

εκγύμνασης, κατά τις οποίες η κίνηση εναρμονίζεται με την 

αναπνοή, εξασφαλίζοντας ελεύθερη ροή οξυγόνου σε όλο το 

σώμα, βελτίωση της κυκλοφορίας του αίματος, μυϊκή 

ενδυνάμωση και αποφόρτιση από την ένταση.  

ΛΥΚΕΙΟ IB 
Φαλούκα 

Αικατερίνη 

25 

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ 

Οι μαθήτριες θα αθληθούν με ομαδικό πνεύμα, θα 

γνωρίσουν τους κανονισμούς του αθλήματος και θα 

βελτιώσουν την τεχνική δεξιότητά τους. 

ΛΥΚΕΙΟ IB Seed Truhillio Lisa 

26 

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΑΓΟΡΙΩΝ 

Οι μαθητές θα αθληθούν με πνεύμα ομαδικό, θα λάβουν 

μέρος σε αγώνες με τους συμμαθητές τους και θα γνωρίσουν 

τους κανονισμούς του ποδοσφαίρου. 

ΛΥΚΕΙΟ IB 
Ζαφειρόπουλος 

Κων/νος 

  



ΟΜΙΛΟΙ ΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΕΚΦΡΑΣΗΣ 

Α/Α ΟΝΟΜΑ ΟΜΙΛΟΥ ΤΑΞΕΙΣ 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ 

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ / 

ΤΡΙΑ 

27 

MUN (MODEL UNITED NATIONS) 

Οι μαθητές αναλαμβάνουν ρόλους αντιπροσώπων χωρών – 

μελών του ΟΗΕ, μαθαίνουν και συζητούν για πολιτικά και 

κοινωνικά θέματα (ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις, 

ζητήματα ασφαλείας, ανθρώπινα δικαιώματα, οικονομική 

ανάπτυξη, περιβαλλοντικές επιπτώσεις) για τα οποία 

ερευνούν, συντάσσουν ψηφίσματα και επιχειρηματολογούν. 

ΛΥΚΕΙΟ IB 

Katsoulis Christina, 

Milliaresi Veraliza, 

Varveri Erasmia 

28 

FORENSICS 

Οι μαθητές θα 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 (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 
Chryssaki Christina 

Deliyannis Fern 

29 

ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΡΗΤΟΡΙΚΗΣ 

Τα μέλη του Ομίλου θα ασκηθούν στην παραγωγή 

προτρεπτικού και αυθόρμητου λόγου, στην 

επιχειρηματολογία αλλά και την ευρηματικότητα και τη 

δυνατότητα σύνθεσης μιας πρωτότυπης ιστορίας. Και για τις 

δύο κατηγορίες λόγων, οι μαθητές θα γνωρίσουν 

συγκεκριμένες τεχνικές, τις οποίες θα μπορούν να 

επιστρατεύουν κατά περίπτωση ώστε να πείσουν ή να 

τέρψουν τους ακροατές τους. 

ΛΥΚΕΙΟ IB Μητσούλα Ελένη 

30 

ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ, ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ 

ΕΚΦΡΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ  

Οι μαθητές θα γνωρίσουν κλασικά έργα λογοτεχνίας, μέσα 

από την εκφραστική ανάγνωση και την εξάσκηση στη 

δημιουργική γραφή. Θα αναλύσουν έργα κλασσικών 

συγγραφέων και, πιθανόν σε συνεργασία με ελληνικά 

σχολεία του εξωτερικού, θα μελετήσουν θέματα ποίησης και 

πεζογραφίας. 

ΛΥΚΕΙΟ IB Ξένου Άννα 

ΟΜΙΛΟΙ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΩΝ 

Α/Α ΟΝΟΜΑ ΟΜΙΛΟΥ ΤΑΞΕΙΣ 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ 

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ / 

ΤΡΙΑ 

31 

FILMOSOPHY CLUB  

Οι μαθητές – μέλη του Ομίλου θα έλθουν σε επαφή με τη 

φιλμική και τη φιλοσοφική ανάλυση κινηματογραφικών 

ταινιών, καλλιεργώντας την κριτική τους σκέψη τους και τη 

δημιουργικότητά τους. 

Α΄, Β΄ 

ΛΥΚΕΙΟΥ 

IB 1 

Σταματέλλος 

Ιωάννης 
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SMOKE FREE GREECE 

Τα μέλη του Ομίλου θα μελετήσουν σε βάθος, θα αναλύσουν 

και θα παρουσιάσουν θέματα Αγωγής Υγείας και πρόληψης 

χρήσης εξαρτησιογόνων ουσιών, σε συνεργασία με το 

Ινστιτούτο Δημόσιας Υγείας του Αμερικανικού Κολλεγίου 

Ελλάδος. 

Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ 
Μπαραμπούτη 

Χρυσούλα 
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ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΙΣΠΑΝΙΑΣ 

Οι μαθητές του Ομίλου θα εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους 

για την Ισπανία ενώ, παράλληλα, θα αναπτύξουν την κριτική 

τους ικανότητα και θα μάθουν να αξιολογούν τις διάφορες 

πηγές πληροφόρησης που συναντούν στο Internet 

ΛΥΚΕΙΟ ΙΒ 

Κάντα Σπυριδούλα 

Γιαννόπουλος 

Αθανάσιος 
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PIERCE BUSINESS GAMES 

Οι μαθητές, σε μικρές ομάδες 3 – 4 ατόμων, θα 

δημιουργήσουν και θα διοικήσουν εικονικές εταιρείες, θα 

προσομοιώσουν αληθινά σενάρια και θα συμμετάσχουν σε 

Διαγωνισμό Επιχειρηματικότητας, με στόχο τη μεγαλύτερη 

κερδοφορία, μέσω ορθών επιχειρηματικών αποφάσεων. 

ΛΥΚΕΙΟ IB1 
Παπαχρήστου 

Γεώργιος 
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ΠΡΟΒΗΓΚΙΑ: ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΩΝΤΑΣ ΤΑ ΑΦΘΑΡΤΑ 

ΙΧΝΗ ΤΟΥ ΑΡΧΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ  

Οι μαθητές θα ανακαλύψουν τις αποικίες των Ελλήνων στην 

νότια Γαλλία: Μασσαλία, Αντίμπ, Αρλ κ.λπ., και τις 

επιρροές που δέχτηκαν οι κάτοικοί της από τους προγόνους 

μας. Από τον Ηρακλή στον Καζαντζάκη, από την 

καλλιέργεια της ελιάς και του αμπελιού… στην βίλλα 

Κεριλός. 

Α΄ 

ΛΥΚΕΙΟΥ 
Χάτσιου Στέλλα 
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ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 

Οι μαθητές του Ομίλου θα μελετήσουν και θα παρουσιάσουν 

θέματα σχετικά με την κυκλοφοριακή αγωγή: τα σήματα του 

ΚΟΚ, τις βασικές λειτουργίες ενός οχήματος, όπως το 

σύστημα πέδησης ή διεύθυνσης και θα επισκεφθούν πάρκα 

Κυκλοφοριακής Αγωγής, με στόχο τη βιωματική μάθηση. 

ΛΥΚΕΙΟ IB 
Γεωργαντίδης 

Δημήτρης 
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ΜΕΡΕΣ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟΥ 

Τα μέλη του Ομίλου θα γνωρίσουν το σχεδιασμό και τον 

τρόπο παρουσίασης μιας ραδιοφωνικής εκπομπής και θα 

μελετήσουν θέματα όπως η playlist, οι μουσικές επιλογές, ο 

ραδιοφωνικός λόγος, η ορθή σύνταξη, ο χρωματισμός της 

φωνής και η απόδοση μπροστά στο μικρόφωνο.   

ΛΥΚΕΙΟ IB 
Λυμπεροπούλου 

Σοφία 
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Η ΟΔΥΣΣΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ 

Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

Οι μαθητές θα εργαστούν σε ομάδες και θα μελετήσουν 

κείμενα και οπτικοακουστικό υλικό, αναζητώντας τις 

άγνωστες πτυχές, το ρόλο και τη σημασία των μουσικών 

ρευμάτων στην κοινωνική εξέλιξη. 

ΛΥΚΕΙΟ IB Μηνάς Ηλίας 
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TRIVIA CHALLENGE 

Τα μέλη του Ομίλου θα διευρύνουν τις γνώσεις τους σε όλα 

τα πεδία και θα αγαπήσουν τη γνώση, χωρίς χρησιμοθηρία. 

Θα γνωρίσουν πώς αντλούμε πληροφορίες από πολλές πηγές 

πώς αξιοποιούμε στοιχεία και δεδομένα πολλών επιστημών 

και κλάδων, συμμετέχοντας σε τεστ και διαγωνισμούς. 

ΛΥΚΕΙΟ IB1 Παρίσης Ιωάννης 
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JUNIOR AMBASSADORS – ΠΡΕΣΒΕΙΣ ΤΟΥ 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ 

Οι μαθητές θα γνωρίσουν τα Ευρωπαϊκά Όργανα και τη 

λειτουργία τους, θα μελετήσουν την ιστορία και το ρόλο της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ, ταυτόχρονα, θα προετοιμάζονται 

για συμμετοχή σε προσομοιώσεις οργάνων της ΕΕ. 

ΛΥΚΕΙΟ IB Λαδά Μαρία 
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O ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΣ ΧΟΡΟΣ ΑΝΤΑΜΩΝΕΙ ΜΕ ΤΑ 

ΗΘΗ ΚΑΙ ΤΑ ΕΘΙΜΑ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΜΑΣ  

Οι μαθητές θα γνωρίσουν τους βασικούς χορούς του τόπου 

μας, ασκώντας ισόρροπα σώμα και πνεύμα μέσα από την 

ελληνική χορευτική παράδοση. Η ομάδα χορεύει σε 

σχολικές εκδηλώσεις, τραγουδά και μαθαίνει έθιμα του 

τόπου μας 

ΛΥΚΕΙΟ IB Τσιούφη Κατερίνα 
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ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΟΣ 

Οι μαθητές θα έχουν την ευκαιρία να εξασκηθούν στο σκάκι 

από διεθνή Maître, μαθαίνοντας τις βασικές κινήσεις αλλά 

και πιο προχωρημένες τεχνικές, ανάλογα με το επίπεδό τους. 

ΛΥΚΕΙΟ IB1 Γαζής Στάθης 
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ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ 

Οι μαθητές θα έχουν την ευκαιρία να εργαστούν συλλογικά, 

να οργανώσουν καλλιτεχνικές και φιλανθρωπικές 

δραστηριότητες και να συνεργαστούν με μη-

κερδοσκοπικούς οργανισμούς κοινωνικής προσφοράς. 

Μέσα από βιωματικές δράσεις, θα εξοικειωθούν με τη 

διαφορετικότητα και θα ενισχύσουν το κλίμα αλληλεγγύης. 

Επίσης, θα ενημερωθούν από ομιλητές για τους κλάδους της 

Ψυχολογίας και τα αντίστοιχα επαγγέλματα. 

Α΄ 

ΛΥΚΕΙΟΥ 
Γληνού Νεκταρία 
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ΒΕΡΟΛΙΝΟ: ΜΙΑ ΠΟΛΗ ΧΙΛΙΑ ΠΡΟΣΩΠΑ 

Τα μέλη του Ομίλου, μέσω προβολής ταινιών και μελέτης 

κειμένων, θα γνωρίσουν την ιστορία και τον πολιτισμό του 

Βερολίνου, τη βερολινέζικη αρχιτεκτονική και μουσική 

αλλά και γειτονιές όπως το Kreuzberg και η πλατεία 

Alexanderplatz. 

ΛΥΚΕΙΟ IB1 
Φωτεινού 

Σπυριδούλα 

 


