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ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΟΙ ΟΜΙΛΟΙ 2021 - 2022 

 

 

 

Forensics 

Υπεύθυνες Ομίλου: κ.κ. Χ. Χρυσάκη, Ε. Καραβά, Ν. Σαραντοπούλου 

Ημέρα λειτουργίας: Σάββατο 12:00 – 18:00 Debate 12:00 – 4:30 μ.μ., 
Oral Interpretation & Duet Acting 12:00 – 6:00 p.m. (συνάντηση 

μισής ώρας, η οποία θα ορίζεται μετά από συνεννόηση με την 
υπεύθυνη καθηγήτρια) 

Οι μαθητές που θα επιλέξουν να συμμετάσχουν στον Όμιλο Forensics του 

Σαββάτου θα μάθουν να χειρίζονται με δεξιοτεχνία τον προφορικό λόγο στην 
αγγλική γλώσσα, συμμετέχοντας δημιουργικά στα «αθλήματα λόγου», ενώ 

θα έχουν και την ευκαιρία να λάβουν μέρος στο Panhellenic Forensics 
Tournament, στο οποίο οι μαθητές του Pierce έχουν επανειλημμένα τιμηθεί 
με πολλά βραβεία και εύφημες μνείες. 

Τα αθλήματα λόγου του ομίλου είναι: Debate, Duet Acting και Oral 
Interpretation of Literature. Σημείωση: Ο όμιλος απευθύνεται σε μαθητές 

που φοιτούν στη Β’ Γυμνασίου και μεγαλύτερες τάξεις, καθώς αποκλειστικά 
για την Α’ Γυμνασίου προσφέρεται ο πρωινός όμιλος Junior Forensics. 

Ορχήστρα 

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 συνθέσεις που έχουν δημιουργηθεί ειδικά για την 

Ορχήστρα. Οι μαθητές της Ορχήστρας, μόνοι τους ή σε συνεργασία με τη 
Χορωδία του σχολείου συμμετέχουν σε μουσικές εκδηλώσεις εντός και εκτός 

σχολείου. 

Χορωδία 

Υπεύθυνη Ομίλου: κα. Θ. Παναγοπούλου 

Ημέρα λειτουργίας: Τετάρτη 15:30 – 17:00 

Η Χορωδία καλλιεργεί στα παιδιά τη χαρά του ομαδικού τραγουδιού και έχει 

στόχο να εξελίξει τις  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 της ιστορίας της, η Χορωδία συμμετέχει σε 
συναυλίες και προγράμματα εντός και εκτός Σχολείου συχνά σε συνεργασία 

με την Ορχήστρα. 
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Ελληνικός Θεατρικός Όμιλος (ΕΘΟς) 

Υπεύθυνη Ομίλου: κα. Μ. Σαλιάρη 

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

Στόχος του Ομίλου είναι η προετοιμασία και η παρουσίαση μιας θεατρικής 

παράστασης, με διαφορετική θεματολογία κάθε χρόνο. Τα παιδιά γνωρίζουν 
πολλαπλούς ρόλους στη διαδικασία αυτή, όπως του ηθοποιού, του 
σκηνοθέτη, του χορογράφου, του φωτιστή, του ενδυματολόγου, του 

σκηνογράφου, του υπεύθυνου σκηνής, του οργανωτή – παραγωγού μιας 
παράστασης. 

 
Τα μέλη του ΕΘΟς 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. 

Όμιλος Ελληνικής Ρητορικής 

Υπεύθυνοι Ομίλου:  

κ. Π. Βασιλόπουλος, κ. Π. Πολυδωρόπουλος  
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 ανάπτυξη 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. 

Ημέρες Τέχνης 

Υπεύθυνος Ομίλου: κ. Ι. Τσατάλης 
Ημέρα λειτουργίας: Πέμπτη 15:30 – 17:00 

Το Pierce, την Άνοιξη του 2014, σε συνεργασία με άλλα σχολεία, δημόσια 
και ιδιωτικά, εγκαινίασε ένα Φεστιβάλ πολιτιστικών δρωμένων με την 
ονομασία «Ημέρες Τέχνης». Το Φεστιβάλ αυτό επαναλήφθηκε και στα 
επόμενα σχολικά έτη.  

Οι μαθητές του Ομίλου θα ετοιμάσουν για το Φεστιβάλ μια θεατρική 
παράσταση βασισμένη σε σύγχρονο κείμενο με μοντέρνα και πρωτοποριακή 
σκηνοθεσία. 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.  



Σελίδα 3 από 9 

 

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. 

Όμιλος Επιχειρηματικότητας – Junior Achievement 
(Λυκείου και Γ’ Γυμνασίου) 

Υπεύθυνοι Ομίλου: κ.κ. Η. Μηνάς (Γ Γυμνασίου), Π. Σφυρής 

(Λύκειο, ΙΒ) 
Ημέρες λειτουργίας: Πέμπτη 15:30 – 17:00 (γ Γυμνασίου)  

     Τετάρτη 15:30 – 17:00 (Λύκειο, ΙΒ) 

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 Pierce – 
Αμερικανικού Κολλεγίου Ελλάδος. 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).  

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. 

Όμιλος Αγωνιστικής Εκπαιδευτικής Ρομποτικής 

Υπεύθυνοι Ομίλου: κ.κ. Φ. Κατσοχρήστος, Σ. Κατσούλης (β 
Γυμνασίου – Γ Λυκείου – ΙΒ) 

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, 

http://wrohellas.gr/
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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 

ένα robot, χρησιμοποιώντας μια πληθώρα διαφορετικών υλικών και 
υπολογιστικών συστημάτων ρομποτικής / αυτομάτου ελέγχου (LEGO 

Mindstorms EV3, arduino, raspberry pi, microbit, Makeblock). Στη συνέχεια, 
προγραμματίζουν την κατασκευή του robot, ώστε να ολοκληρώνει 
ζητούμενες δραστηριότητες - δοκιμασίες. Ο εξοπλισμός που απαιτείται 

προσφέρεται από το Κολλέγιο. 

Diamond Challenge Club 

Υπεύθυνος Ομίλου:  κ. Μ. Θεοδοσόπουλος 
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 2022. 

Περισσότερες πληροφορίες στο σύνδεσμο: https://diamondchallenge.org/  

Growth Mindset 

Υπεύθυνος Ομίλου: κ. Πάνος Ανδρικόπουλος (Β’ & Γ’ Γυμνασίου) 

Ημέρα λειτουργίας: Τετάρτη 15:30-17:00 

Ο απογευματινός όμιλος Growth Mindset, στο πλαίσιο του παγκόσμιου 

εκπαιδευτικού προγράμματος «Entrepreneurship for Kids», διάρκειας 8 
μηνών, έχει ως βασικό στόχο την εισαγωγή των παιδιών στις βασικές αρχές 
επιχειρηματικότητας. 

Μέσω των γρίφων, των παιχνιδιών, της φαντασίας και του μυστηρίου τα 
παιδιά αναπτύσσουν έναν τρόπο σκέψης απαραίτητο για την επαγγελματική 

τους πορεία. 

Οι δραστηριότητες είναι δομημένες για να οδηγήσουν στην υλοποίηση μιας 
ιδέας με τέτοιο τρόπο που να παραπέμπει στον αντίστοιχο τρόπο λειτουργίας 

των startups επιχειρήσεων. O στόχος είναι τα παιδιά να κατασκευάσουν το 
δικό τους επιχειρηματικό προϊόν και να αποκτήσουν το κίνητρο για την 

ανάπτυξη του «Growth Mindset» όπου η ευφυΐα ισοδυναμεί με μία διαδικασία 
συνεχούς προσπάθειας και βελτίωσης μέσα από την επαφή τους με τους 
βασικότερους πυλώνες επιχειρηματικότητας και των soft skills που 

απαιτούνται από το σύγχρονο επιχειρηματικό κόσμο. 

Η φιλοσοφία του «Growth Mindset», εκτός από μια αποτελεσματική 

εκπαιδευτική προσέγγιση, αποτελεί πρωταρχικά μια φιλοσοφία ζωής που μας 
προτρέπει να δουλεύουμε σκληρά για τους στόχους μας γιατί αυτός είναι ο 
μοναδικός δρόμος προς τη γνώση. 

Ο Όμιλος θα λειτουργήσει για 10 μαθητές της Β & Γ Γυμνασίου. Σε 
περίπτωση μεγαλύτερης συμμετοχής, θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας στην 

υποβολή της δήλωσης. 

Περισσότερες πληροφορίες στο σύνδεσμο: https://www.growthmindset.gr/  

 

http://www.wroboto.org/
https://diamondchallenge.org/
https://www.growthmindset.gr/
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Φωτογραφία: Γράφω με το φως 

Υπεύθυνη Ομίλου: κα. Ι. Βασδέκη (Γυμνάσιο – Λύκειο – ΙΒ) 
Ημέρα λειτουργίας: Τρίτη 15:30 – 17:00 

 
Η φωτογραφική εικόνα βρίσκεται παντού γύρω μας, σε καθημερινή βάση. 

Ζούμε στην εποχή των εικόνων, διαρκώς βλέπουμε μπροστά μας 
εκατοντάδες διαφορετικές εικόνες. Οι περισσότεροι από εμάς, έστω μια φορά 
την ημέρα, θα τραβήξουμε και μία φωτογραφία με το κινητό μας. Η 

φωτογραφία όμως κρύβει έναν υπέροχο κόσμο, άγνωστο για πολλούς 
σήμερα.  

 
Το να κάνουμε το κλικ στα κινητά μας ή στις φωτογραφικές μας μηχανές 
εμπεριέχει ένα μαγικό στοιχείο. Ανά πάσα στιγμή, μπορούμε όλοι μας να 

“συλλάβουμε” μία στιγμή που μας αρέσει, μας αγγίζει, μας συγκινεί... Αξίζει 
να μάθουμε να αποτυπώνουμε αυτά που θέλουμε, με ακόμη καλύτερο 

τρόπο, πιο καλλιτεχνικό, πιο προσωπικό, πιο αυθεντικό και να ξεφύγουμε 
από τα τετριμμένα. 

Όμιλος Αγγλικού Θεάτρου (EDC) 

Υπεύθυνες Ομίλου: κ.κ. Β. Αλεξοπούλου, Χ. Μπαμπούρη -Smith 
(Γυμνάσιο – Λύκειο – ΙΒ) 

Ημέρα λειτουργίας: Τρίτη 15:30 – 17:00 
 

Ο στόχος του Ομίλου Αγγλικού Θεάτρου είναι να μεταδώσει στους μαθητές 
τη δύναμη και τη χαρά που προσφέρει το Θέατρο. Μέσα από παραστάσεις 
κλασσικών και σύγχρονων έργων, ή/και έργων που γράφουν, διασκευάζουν 

και προτείνουν οι ίδιοι, οι μαθητές μαθαίνουν τα βασικά στοιχεία μιας 
ολοκληρωμένης θεατρικής παραγωγής, ενώ παράλληλα βελτιώνουν τις 

δεξιότητές τους στη Αγγλική γλώσσα και ενισχύουν την αυτοπεποίθησή 
τους. Μέσα από το θέατρο τα παιδιά αποκτούν αυτοπειθαρχία, εξασκούν τη 
δημιουργικότητα και τη φαντασία τους και διδάσκονται τη σημασία της 

ομαδικής δουλειάς για την επίτευξη ενός κοινού στόχου. Τέλος, η συμμετοχή 
στην ομάδα, ενισχύει την αίσθηση του «ανήκειν» στη σχολική κοινότητα. 

 
Ο Όμιλος  διακρίνεται για το κοινωνικό του προφίλ. Έτσι, κατά παράδοση, 
τα έσοδα από τις παραστάσεις διατίθενται για φιλανθρωπικούς σκοπούς. 

 
Στα άμεσα σχέδια του Ομίλου Αγγλικού Θεάτρου είναι η συμμετοχή σε 

διεθνείς σχολικούς θεατρικούς διαγωνισμούς και φεστιβάλ. Για τον λόγο 
αυτό, τα μέλη του Ομίλου επιλέγονται κατόπιν auditions στην αρχή του 
σχολικού έτους. 

Racecar (MIT – Μάθηση Πρωτοβουλία) 

Υπεύθυνος Ομίλου: κ. Φώτης Κατσοχρήστος 

Ημέρα λειτουργίας: Τετάρτη 15:30-17:00 

Στοχεύοντας στην προώθηση της έρευνας και της καινοτομίας, το Pierce – 
Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος προσπαθεί πάντοτε να εξασφαλίζει διεθνώς 

αναγνωρισμένα εκπαιδευτικά προγράμματα, που δίνουν στους μαθητές του 
την ευκαιρία να εξελίξουν τις ιδιαίτερες ικανότητές τους και να 

καλλιεργήσουν τη δημιουργικότητά τους.   

Σε αυτό το πλαίσιο, το Pierce – Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος είναι το 
πρώτο σχολείο στην Ευρώπη που πρόκειται να υλοποιήσει το πιλοτικό 

πρόγραμμα Μέσης Εκπαίδευσης RACECAR, το οποίο έχει σχεδιαστεί από το 
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Beaver Works Summer Institute του MIT, με την υποστήριξη του μη 
κερδοσκοπικού οργανισμού «Μάθηση Πρωτοβουλία».  

Το εν λόγω πιλοτικό πρόγραμμα έχει ως στόχο να ενισχύσει τις γνώσεις και 

τις ικανότητες των μαθητών στον τομέα του προγραμματισμού, της 
ρομποτικής και της τεχνολογίας, συνδυάζοντας τη θεωρία με την πράξη.   

Στο πρόγραμμα θα συμμετάσχουν 16 μαθητές Γυμνασίου, οι οποίοι θα 
επιλεγούν με ακαδημαϊκά κριτήρια και θα χωριστούν σε τέσσερις τετραμελείς 
ομάδες: 4 μαθητές Α΄ Γυμνασίου, 4 Β΄ Γυμνασίου και 8 Γ΄ Γυμνασίου. Στη 

συνέχεια, θα λάβουν τις απαραίτητες οδηγίες για τα παρακάτω αντικείμενα:   

1. Προγραμματισμός (Python)  

2. Τεχνητή όραση (OpenCV)  

3. Ρομποτική (Robot Operation System – ROS) και Θεωρία ελέγχου  

Παράλληλα με τη θεωρητική προσέγγιση του κάθε αντικειμένου, η κάθε 

ομάδα θα συναρμολογήσει το δικό της αυτοκίνητο και, με τη βοήθεια του 
κατάλληλου λογισμικού και των αντίστοιχων αλγορίθμων, θα ενσωματώσει 

σε αυτό τους απαραίτητους αισθητήρες και κώδικες, ώστε να δημιουργήσει, 
τελικά, ένα αυτόνομο αυτοκίνητο!  

Στο τέλος του σχολικού έτους, οι τέσσερις ομάδες θα έχουν την ευκαιρία να 

λάβουν μέρος σε διαγωνισμό Grand Prix, στον οποίο η κάθε ομάδα θα 
διαγωνιστεί με τον δικό της κώδικα και τους δικούς της αλγορίθμους. Στον 

διαγωνισμό, θα προκριθεί το αυτόνομο αυτοκίνητο που θα καταφέρει να 
διανύσει γρηγορότερα μια συγκεκριμένη διαδρομή.  

Aerodynamics and Flight Mechanics 

Υπεύθυνοι ομίλου: Α. Τριανταφύλλου, Φ. Καμπιώτης, Θ. Ι. Λέκας, 
Α. Σιμωνίδης (Γ’ Γυμνασίου και Α’ Λυκείου) 

Ημέρα λειτουργίας: Τετάρτη 15:30 -17:00 

Στον Όμιλο Aerodynamics and Flight Mechanics, οι μαθητές θα γνωρίσουν 

με ευχάριστο και διαδραστικό τρόπο, τις γενικές αρχές της Αεροδυναμικής 
και Μηχανικής Πτήσης, στα πρότυπα των αρχών STEM [Science, 
Technology, Engineering and Mathematics]. 

Οι μαθητές θα συνδυάσουν τη βασική θεωρία με την πρακτική εφαρμογή, με 
στόχο την εξοικείωσή τους με τον αεροδυναμικό σχεδιασμό και την 

κατανόηση της πτήσης. Οι απαιτούμενοι υπολογισμοί θα πραγματοποιούνται 
με τη χρήση ειδικού εμπορικού λογισμικού, μέσω του οποίου θα εξάγονται, 
με ταχύτητα και ακρίβεια, αποτελέσματα σύνθετων υπολογισμών 

αεροδυναμικής. 

Το πρακτικό επίπεδο θα αφορά σε κατασκευές, από απλά χάρτινα μοντέλα 

διαφόρων ειδών και μορφών, μέχρι πιο εξειδικευμένα project σχεδίασης και 
κατασκευής μοντέλων αεροσκαφών, με ή χωρίς κινητήρα. Η διαδικασία αυτή 
θα συμβάλλει στην καλύτερη κατανόηση της επίδρασης των ειδικών 

χαρακτηριστικών των αεροσκαφών (εκπέτασμα, σχήμα πτερύγων, γωνίες 
πτερύγων, πτερυγικός φόρτος κ.λπ.) στην πτήση. Η όλη διαδικασία θα 

περιλαμβάνει και συμμετοχή σε ομαδικούς διαγωνισμούς για την ανάδειξη 
της αποδοτικότερης σχεδίασης, με βάση συγκεκριμένα κριτήρια. 

Στον απογευματινό όμιλο Aerodynamics and Flight Mechanics θα 

συμμετάσχουν 8 μαθητές της Γ’ Γυμνασίου και 8 μαθητές της Α’ Λυκείου. Οι 
μαθητές θα χωριστούν σε τέσσερις τετραμελείς ομάδες. Σε περίπτωση 

μεγαλύτερης συμμετοχής η επιλογή θα γίνει ως εξής: 
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Οι μαθητές/τριες θα επιλεγούν με βάση την κατάταξη που θα προκύψει από 
τον μέσο όρο του ακαδημαϊκού έτους 2020-21 στα μαθήματα: 

• Φυσική 

• Μαθηματικά 

• Πληροφορική και 

• Αγγλικά 

Σε περίπτωση ισοβαθμίας, θα ληφθεί υπόψη ο Γενικός Μέσος Όρος 
προαγωγής ή απόλυσης, καθώς και διαγνωστικό τεστ στο οποίο οι 

ισοβαθμούντες μαθητές θα κληθούν να επιλύσουν προβλήματα λογικής και 
να εξηγήσουν ζητήματα αεροδυναμικής. 

Εργαστήριο Κυβερνοασφάλειας 

Υπεύθυνος Ομίλου: κ. Κων/νος Βαβούσης (Α’ – Γ’ Λυκείου, ΙΒ1, ΙΒ2) 
Ημέρα λειτουργίας: Δευτέρα 15:30 – 17:00 

Το Εργαστήριο Κυβερνοασφάλειας (Cyber Security Laboratory) είναι Όμιλος 
που έχει στόχο την υλοποίηση δραστηριοτήτων, που σχετίζονται με την 

κυβερνοασφάλεια. Οι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα να 
αποκτήσουν πολύτιμες εμπειρίες, χρήσιμες τόσο στην καθημερινότητα όσο 
και σε επίπεδο επαγγελματικού προσανατολισμού. Θα εμπλουτίσουν τις 

γνώσεις τους στον τομέα της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο και της 
ασφάλειας των πληροφοριών, μέσω πρακτικής άσκησης, εμπειρίας και 

αλληλεπίδρασης, εργαζόμενοι σε πραγματικά σενάρια. Οι μαθητές που θα 
λάβουν μέρος δεν απαιτείται να έχουν ειδικές γνώσεις. 

Επιπλέον, οι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν σε 
παγκόσμιους διαγωνισμούς ηθικού χάκινγκ, γνωστούς ως CTF (Capture the 
Flag). Οι συγκεκριμένοι διαγωνισμοί προσφέρουν πρακτική εμπειρία στην 

αντιμετώπιση σύγχρονων απειλών στον κυβερνοχώρο και δίνουν τη 
δυνατότητα στους συμμετέχοντες να αλληλοεπιδρούν, θέτοντας κοινούς 

στόχους. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτούς τους διαγωνισμούς 
μπορείτε να βρείτε στο CTF Time (https://ctftime.org/)  

Τα πεδία που θα καλύψει το Εργαστήριο Κυβερνοασφάλειας αναφέρονται 

παρακάτω: 

• Ηθικό χάκινγκ - Ethical Hacking  

• Αρχές ηλεκτρονικού ψαρέματος - Phishing Principles  

• Διανομές λειτουργικών συστημάτων για ερευνητές ασφάλειας - 
Operating System Distributions for Security Researchers  

• Προγραμματισμός - Programming  

• Δίκτυα υπολογιστών - Computer Networks  

• Διαδικτυακοί διαγωνισμοί Capture the Flag (CTF) - Capture the Flag 
Fundamentals  

• Διαδικτυακές προκλήσεις ασφάλειας - Online Challenges  

• Blockchain  

• Σενάρια επίθεσης – άμυνας - Attack - Defense  

• Κρυπτογραφία - Cryptography  

• Ανάλυση ψηφιακών πειστηρίων - Computer Forensics   

• Ανάλυση σε επίπεδο υλικού – Hardware Challenges  

https://ctftime.org/
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• Συλλογή πληροφοριών από ανοιχτές πηγές στο διαδίκτυο – Open 
Source Intelligence  

• Αντίστροφη μηχανική – Reverse Engineering  

• Στεγανογραφία - Steganography  

• Ασφάλεια σε ασύρματα δίκτυα – Wireless Security 

• Ασφάλεια ιστού – Web Security 

• Ασφάλεια φορητών συσκευών - Mobile Security  

Η κύρια αρχή του Εργαστηρίου Κυβερνοασφάλειας είναι να εφαρμόζει 

σύγχρονες πρακτικές στο διαδίκτυο, όπου οι συμμετέχοντες θα έχουν την 
ευκαιρία να εργαστούν, τόσο ανεξάρτητα όσο και σε ομάδες, επιλέγοντας τις 

κατηγορίες που τους ενδιαφέρουν από τα παραπάνω πεδία. 

STEAM@FabLab 

Υπεύθυνη Ομίλου: κα. Λ. Σταθοπούλου (γ Γυμνασίου – Λύκειο – ΙΒ) 

Ημέρα λειτουργίας: Πέμπτη 15:30 – 17:00 
 

Ο Όμιλος εστιάζει στη σύνδεση της ψηφιακής κατασκευής (digital 
fabrication) με την Επιστήμη, την Τεχνολογία, τη Μηχανική, την Τέχνη και 
τα Μαθηματικά (STEAM). Οι μαθητές μέσα από συνεργατικά projects και μια 

διαδικασία που βασίζεται στο design thinking θα έχουν την ευκαιρία να 
πειραματιστούν με τεχνολογίες CAD/CAM (Computer Aided Design/ 

Computer Aided Manufacturing) και να τις συνδυάσουν με δημιουργικά 
ηλεκτρονικά, tinkering κατασκευών, κ.ά. για να δώσουν από κοινού λύσεις 

σε πραγματικά "προβλήματα". Θα χρησιμοποιήσουν μηχανήματα τελευταίας 
τεχνολογίας (όπως FDM και SLA 3d printers, laser cutter, CNC Mill, κ.α.) και, 
με κινητήρια δύναμη την περιέργεια, θα μπουν σε ένα ταξίδι δημιουργίας και 

κατασκευής! 
 

Στόχος του ομίλου είναι οι μαθητές να γνωρίσουν τη σχεδιαστική προσέγγιση 
(design thinking), μια ανθρωποκεντρική, διεπιστημονική προσέγγιση 
επίλυσης προβλημάτων και να χρησιμοποιήσουν τις νέες τεχνολογίες ταχείας 

πρωτοτυποποίησης για την ανάπτυξη και υλοποίηση των ιδεών τους. Θα 
μάθουν βασικές αρχές ψηφιακής σχεδίασης και θα έρθουν σε επαφή με τα 

διαφορετικά υλικά και μηχανήματα ψηφιακής κατασκευής του εργαστηρίου 
Fab Lab (Fabrication Laboratory). 
 

Παραδοσιακοί Χοροί 

Υπεύθυνη Καθηγήτρια: κα. Αικατερίνη Τσιούφη 

Ημέρα λειτουργίας: Παρασκευή 15:30 – 17:00 
 
Οι μαθητές διδάσκονται χορούς του τόπου μας και εκπροσωπούν το Κολλέγιο 

σε πολιτιστικές δραστηριότητες και φεστιβάλ χορών. 
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Σπουδές Εβραϊκής Γλώσσας και Ιστορίας 

(Το πρόγραμμα είναι διαθέσιμο για μαθητές που έχουν ολοκληρώσει 

τον βασικό 6ετή κύκλο σπουδών εβραϊκής γλώσσας και ιστορίας) 

Υπεύθυνοι ομίλου: Ραβίνος E. Shabo, κα. Σ. Σαλώμ, κα. Ρ. Σασσών, 

κα. Shira Moyal 

Ημέρες λειτουργίας: 

Δευτέρα & Τετάρτη 15:30 - 17:00 (Α΄, Γ΄ Γυμνασίου & Β’ Λυκείου) 
Τρίτη & Πέμπτη 15:30 - 17:00 (Β’ Γυμνασίου & Α΄ Λυκείου) 

Το πρόγραμμα διδασκαλίας της εβραϊκής γλώσσας και ιστορίας, ως μέρος 

των απογευματινών μαθημάτων του Pierce, αναπτύχθηκε σε συνεργασία με 
το Ίδρυμα Lauder και την Ισραηλιτική Κοινότητα Αθηνών. Βασικός στόχος 

του προγράμματος είναι η εξοικείωση των μαθητών που συμμετέχουν, με τις 
αξίες της τοπικής εβραϊκής Κοινότητας, με την εβραϊκή παράδοση και τον 
εβραϊκό πολιτισμό. Στοχεύει στην συνέχιση των σπουδών εβραϊκής γλώσσας 

και ιστορίας και απευθύνεται στους αποφοίτους του Σχολείου Lauder της 
Ισραηλιτικής Κοινότητας Αθηνών. 

 
Προάγει τις γνώσεις των μαθητών σε δύο βασικούς πυλώνες εκπαίδευσης: 
την εβραϊκή ιστορία – παραδόσεις – πολιτισμό και την εβραϊκή γλώσσα. Πιο 

συγκεκριμένα, οι μαθητές διδάσκονται την ιστορία των Εβραίων της Αθήνας 
και της Ελλάδας, τις διάφορες περιόδους της παγκόσμιας εβραϊκής ιστορίας, 

τις εβραϊκές αργίες και την εβραϊκή γλώσσα που είναι η κοινή γλώσσα που 
χρησιμοποιείται μεταξύ των Ισραηλιτών, ανά τον κόσμο. Ασχολούνται με 
ενδιαφέροντα αρχαία κείμενα, διδάσκονται την ιστορία των εβραϊκών 

κοινοτήτων της Ελλάδας και του εξωτερικού και μαθαίνουν για την ιστορία 
και τον πολιτισμό του Ισραήλ. 

 
Το πρόγραμμα συνδυάζει επίσημες και άτυπες εκπαιδευτικές μεθόδους και 
περιλαμβάνει, εκτός των άλλων, εκπαιδευτικές εκδρομές σε διάφορες 

εβραϊκές κοινότητες της Ελλάδας και του εξωτερικού. Τα εβδομαδιαία 
μαθήματα στοχεύουν στη βελτίωση και ανάπτυξη των γλωσσικών 

δεξιοτήτων των μαθητών, στην ικανότητα να σχηματίζουν και να εκφράζουν 
απόψεις για ηθικά ζητήματα της εβραϊκής θρησκείας, στην ανάπτυξη της 
κριτικής τους σκέψης και στη συνεργασία με τους συνομηλίκους τους. Τέλος, 

οι μαθητές του προγράμματος συμμετέχουν ενεργά σε εκδηλώσεις που 
διοργανώνονται σε συνεργασία με την Ισραηλιτική Κοινότητα Αθηνών. 


