
 
 
 
 

ΟΜΙΛOI ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ  
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021-2022 

 

ΟΜΙΛΟΙ ΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΤΗΝ 6η ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΗΣ  

ΤΕΤΑΡΤΗΣ – ΚΑΘΕ ΕΒΔΟΜΑΔΑ 

 

ΟΜΙΛΟΙ ΤΕΧΝΗΣ 

Α/Α ΟΝΟΜΑ ΟΜΙΛΟΥ ΤΑΞΕΙΣ 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ 

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ / 

ΤΡΙΑ 
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COMICS 

Οι μαθητές θα έχουν την ευκαιρία, γράφοντας και σχεδιάζοντας 

τα δικά τους κόμικς, να μάθουν τα βασικά στοιχεία της τέχνης 

και την ιστορία της. Στόχος του Ομίλου είναι η δημιουργία μιας 

νέας γενιάς αναγνωστών και φίλων των κόμικς και – γιατί όχι – 

νέων δημιουργών! 

Α΄ & B΄ 

ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 

Φοίβος 

Παπαχατζής  

2 

ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΤΑ ΚΑΜΩΜΑΤΑ 
Ένας καινούριος Όμιλος, μια παλιά συνήθεια, η ανακύκλωση, με 

τρόπο διαφορετικό: Ό,τι μαζέψαμε το καλοκαίρι ή στους 

χειμωνιάτικους περιπάτους μας στην ακρογιαλιά, απλώνεται στο 

τραπέζι κι αρχίζει το διάλεγμα. Υλικά από το θαλασσινό περιβάλλον, 

καθαρισμένα και απολυμασμένα, ξύλα – γλυπτά από το κύμα, 

μέταλλα δουλεμένα στο αλάτι, πέτρες, κεραμικά σπασμένα στην 

αγκαλιά της θάλασσας. Κορδόνια και υφάσματα από την αγορά. Κι 

όλα να γίνονται καράβια! Δημιουργήματα μοναδικά κι 

ανεπανάληπτα, πλοία, βάρκες, πλεούμενα! 

 ΓΥΜΝΑΣΙΟ Γιάννος Τσατάλης  
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ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ: ΓΡΑΦΩ ΜΕ ΤΟ ΦΩΣ 

Η φωτογραφική εικόνα βρίσκεται παντού γύρω μας, σε 

καθημερινή βάση. Ζούμε στην εποχή των εικόνων και διαρκώς 

βλέπουμε μπροστά μας εκατοντάδες διαφορετικές εικόνες. Οι 

περισσότεροι από μας, έστω μια φορά τη μέρα, θα τραβήξουμε 

μία φωτογραφία με το κινητό μας. Η φωτογραφία, όμως, κρύβει 

έναν υπέροχο κόσμο, άγνωστο ακόμα για πολλούς. 

Α΄ & B΄ 

ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 
Ιωάννα Βασδέκη 
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ΘΕΑΤΡΙΚΟΣ ΑΥΤΟΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 

Το θέατρο υπάρχει στη ζωή μας. Κάθε μέρα παίζουμε ρόλους 

αυτοσχεδιάζοντας. Ο αυτοσχεδιασμός είναι ο δρόμος που 

οδηγεί στη μαγεία του θέατρου, βοηθώντας τους μαθητές να 

ανακαλύψουν και να αναπτύξουν τα εκφραστικά τους μέσα, 

δημιουργώντας ρόλους και ιστορίες μέσω του παιχνιδιού στη 

σκηνή, εκεί όπου όλα είναι δυνατά! Οι μαθητές θα έχουν την 

ευκαιρία να δώσουν πνοή στους ήρωές τους, να τους φωτίσουν, 

να τους δώσουν ρυθμό με μουσική και να τους σκηνοθετήσουν 

απελευθερώνοντας τη φαντασία τους. Τα πάντα γύρω μας 

μπορούν να γίνουν αφορμή για μια θεατρική παράσταση! 

 ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τζωρτζίνα Κώνστα 
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ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΛΕΣΧΗΣ 

Στον Όμιλο θα γίνεται προβολή ταινιών από τον ευρωπαϊκό και 

παγκόσμιο κινηματογράφο και θα ακολουθεί συζήτηση, με 

αφορμή τις θεματικές που θίγονται μέσα σε αυτές, καθώς και 

επισήμανση των θεωρητικών και τεχνικών στοιχείων. 

Β΄ & Γ΄ 

ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 
Βρισηίς Ρουχωτά 
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ΟΡΧΗΣΤΡΑ 

Στόχος της Ορχήστρας είναι η ανάπτυξη των μουσικών 

δεξιοτήτων των μαθητών και η εξωτερίκευση των 

συναισθημάτων τους. Στις πρόβες, οι μαθητές μαθαίνουν να 

συνεργάζονται, να αυτοσχεδιάζουν, να δημιουργούν και να 

εκτελούν συνθέσεις ποικίλου ρεπερτορίου, κάποιες φορές, 

μάλιστα, γραμμένες ειδικά για την Ορχήστρα. Οι μαθητές, 

μόνοι τους ή σε συνεργασία με τη Χορωδία, συμμετέχουν σε 

μουσικές εκδηλώσεις εντός και εκτός Σχολείου. 

 ΓΥΜΝΑΣΙΟ 
Ορέστης 

Χατζηνάκης 
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ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΙΣΤΟΡΙΩΝ (Storytelling & Performance) 

Οι μαθητές στον Όμιλο, θα ασχοληθούν με τη δημιουργία, τη 

συγγραφή και την αφήγηση ιστοριών, μέσα από τις 

παραστατικές τέχνες. Οι μαθητές, σε συνεργασία με τον 

καθηγητή, θα διαμορφώσουν τους τομείς δράσης, ανάλογα με 

τα ενδιαφέροντα της ομάδας. Μερικές από αυτές τις δράσεις θα 

είναι σύγχρονες, όπως το Tabletop Theatre (θέατρο με 

αντικείμενα της κουζίνας) από τη Βρετανική ομάδα Forced 

Entertainment. Άλλες θα είναι διεθνείς και διαχρονικές: 

International Theatre Traditions (Kayal Al-Ziz, Bunraku, 

Talchum Masked Drama, Kathakali…, δηλαδή θέατρο σκιών-

κούκλας και χορός από διαφορετικές χώρες του κόσμου).  

 ΓΥΜΝΑΣΙΟ Μαρία Σαλλιάρη 
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ΧΟΡΩΔΙΑ 

Οι μαθητές του Ομίλου θα προετοιμάσουν και θα 

παρουσιάσουν μουσικό ρεπερτόριο, ανάλογα με τις ανάγκες 

των σχολικών εκδηλώσεων και σε συνεργασία πάντα με την 

Ορχήστρα. Ο πρωινός Όμιλος συνεργάζεται με τον αντίστοιχο 

απογευματινό και συμμετέχουν στις ίδιες εκδηλώσεις. 

ΓΥΜΝΑΣΙΟ 
Δώρα 

Παναγοπούλου 

 

 

ΟΜΙΛΟΙ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

Α/Α ΟΝΟΜΑ ΟΜΙΛΟΥ ΤΑΞΕΙΣ 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ 

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ / 

ΤΡΙΑ 
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PHYSICS & EXPERIMENTS (Lab Time) 

Ο Όμιλος Physics & Experiments (Lab Time) δίνει την 

δυνατότητα στους μαθητές να έρθουν σε επαφή με έννοιες της 

Φυσικής, μέσα από εργαστηριακές ασκήσεις, να ανακαλύψουν 

τους νόμους της φύσης σε κάθε πεδίο της Φυσικής όπως η 

Μηχανική, ο Ηλεκτρομαγνητισμός, η Οπτική κ.α. Στόχος του 

Ομίλου είναι οι μαθητές να ενισχύσουν τις γνώσεις τους και την 

επιθυμία τους για μια επιτυχημένη συμμετοχή σε σχολικούς 

διαγωνισμούς Φυσικής! 

Α΄ & B΄ 

ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 

Κωνσταντίνος 

Χανιώτης 
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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 προσφέρουν μια 

διαφορετική προσέγγιση στον κόσμο της Λογικής και των 

Μαθηματικών. 

Β΄ & Γ΄ 

ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 

Βασιλική 

Αμπλιανίτη  
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ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ ΜΕΣΑ ΑΠΟ 

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ 

Τα τελευταία χρόνια, έχει γίνει μεγάλη προσπάθεια, σε 

παγκόσμιο επίπεδο, να εισαχθούν βασικές έννοιες των 

Φυσικών Επιστημών, σε μικρές ηλικίες. Βασικός στόχος του 

Ομίλου είναι η διδασκαλία των σημαντικότερων ανακαλύψεων 

της Σύγχρονης Φυσικής (π.χ. πειράματα και ανακαλύψεις στο 

CERN) και Αστρονομίας, μέσα από πειράματα, 

προσομοιώσεις, διαδραστικά παιχνίδια και δραστηριότητες 

όπως οι χειροτεχνίες, η μουσική και ο χορός. 

 Β΄ & Γ΄  

ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 
Ελένη Ντόμαρη 
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ΧΗΜΕΙΑΣ 

Ένας Όμιλος όπου η μαγεία της Χημείας αποκαλύπτεται μέσα 

από πειράματα. Οι μικροί 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… και, όλα αυτά, 

μελετώντας τις βασικές αρχές της Χημείας. 

Γ΄ 

ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 

Ελευθερία 

Πεταλίδου 

 

ΟΜΙΛΟΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

Α/Α ΟΝΟΜΑ ΟΜΙΛΟΥ ΤΑΞΕΙΣ 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ 

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ / 

ΤΡΙΑ 
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COMPUTER GAME PROGRAMMING 

Press any key to start the Game! 

Διασκεδάζετε με τα παιχνίδια στον υπολογιστή; Έχετε δικές 

σας ιδέες για περιπετειώδη παιχνίδια; Ήρθε η ώρα να φτιάξετε 

το δικό σας παιχνίδι! Στον Όμιλο θα έχετε την ευκαιρία να 

αναπτύξετε την αλγοριθμική σας σκέψη, να ανακαλύψετε τις 

δυνατότητες του οπτικού προγραμματισμού και να 

εξοικειωθείτε με τη χρήση νέων τεχνολογιών. 

Α΄ 

ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 

Αλεξάνδρα 

Ψαλτίδου 
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FAB LAB 

Στον Όμιλο, οι μαθητές θα χρησιμοποιήσουν νέα τεχνολογικά 

μέσα για τη δημιουργία των δικών τους αντικειμένων (χρηστικά 

αντικείμενα, διακοσμητικά, κοσμήματα κ.ά.). Θα μάθουν 

βασικές αρχές ψηφιακής σχεδίασης και θα πειραματιστούν με 

διαφορετικά υλικά και μηχανήματα ψηφιακής κατασκευής του 

εργαστηρίου (3D printers, laser cutter, vinyl cutter κ.ά.), τις 

διασυνδέσεις με ασπίδες επέκτασης (shields), τους αισθητήρες 

(sensors) και τις ψηφιακές πύλες επικοινωνίας.  

Α΄ & Β΄ 

ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 

Λουΐζα 

Σταθοπούλου 
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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. 

Β΄ & Γ΄ 

ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 
Ιωάννα Πυλιώτη 

16 

AERONAUTICAL & MARINE ENGINEERING 

Οι μαθητές θα συναντήσουν τα πιο σύγχρονα επιτεύγματα 

Μηχανικής, τόσο στους αιθέρες όσο και στο υγρό στοιχείο. Θα 

ταξιδέψουν με αεροσκάφη που κινούνται με ταχύτητες άνω των 

3 Mach, σπάζοντας το φράγμα του ήχου. Θα ανακαλύψουν τα 

μυστικά των εμπορικών, πολιτικών και μαχητικών 

αεροσκαφών, πλοίων και υποβρυχίων, καθώς και την 

απαραίτητη τεχνολογία για διαστημικά ταξίδια. Με τη βοήθεια 

τρισδιάστατων γραφικών αλλά και πραγματικών πειραμάτων 

από κορυφαίους επιστήμονες, θα γνωρίσουν βήμα-βήμα τις 

εκπληκτικές τεχνολογικές εξελίξεις της Μηχανικής. 

Γ΄ 

ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 

Αγγελής 

Τριανταφύλλου 
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TECHNOLOGY AND NATURE 

Οι μαθητές θα ανακαλύψουν τρόπους με τους οποίους μπορούν 

να γνωρίσουν τη χλωρίδα και την πανίδα του Κολλεγίου. 

Κατόπιν θα εργαστούν σε ομάδες, θα σκεφτούν, θα σχεδιάσουν 

και θα επινοήσουν πρακτικές λύσεις για να βοηθήσουν τη φύση 

να ανθίσει σε ένα αστικό περιβάλλον. Οι κατασκευές τους θα 

τοποθετηθούν σε διάφορα σημεία του Κολλεγίου. 

Α΄ & B΄ 

ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 

Lucy Hudson-

Christidis 
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ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ: ΤΟ ΟΧΗΜΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΡΟΟΔΟ 

Από την αυτοκινούμενη άμαξα του Leonardo Da Vinci έως τα 

αυτόνομα αυτοκίνητα και από τα personal έως τα hypercars. Οι 

μαθητές θα εξοικειωθούν με τα βασικά μηχανικά, ηλεκτρονικά 

και υδραυλικά μέρη του αυτοκινήτου. Η ιστορία των οχημάτων 

θα συνδεθεί με τις τεχνολογικές, οικονομικές και κοινωνικές 

εξελίξεις κάθε εποχής. Θα μελετηθούν αυτοκίνητα ορόσημα τα 

οποία άφησαν ιστορία και οι μαθητές θα αποκτήσουν το 

απαραίτητο γνωστικό υπόβαθρο για συμμετοχή στην Ακαδημία 

Μηχανικής.  

Β΄ & Γ΄ 

ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 
Στέλιος Κατσούλης 
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ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΗΠΟΣ 

Τα παιδιά που θα συμμετέχουν θα φτιάξουν τον δικό τους 

βιολογικό κήπο. Θα επιλέξουν με συγκεκριμένα κριτήρια τα 

είδη που θα φυτέψουν και θα σχεδιάσουν ένα οργανόγραμμα 

φροντίδας του κήπου. Παράλληλα, θα λαμβάνουν μετρήσεις 

δειγματοληπτικά ώστε να παρακολουθούν την ανάπτυξη των 

φυτών (μήκος και διάμετρο βλαστού, ανθοφορία, καρποφορία) 

σε σχέση με τις καιρικές συνθήκες (θερμοκρασία, υγρασία), 

καθ’ όλη τη διάρκεια της ακαδημαϊκής χρονιάς. 

Α΄ & B’ 

ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 
Μαργαρίτα Ζόγκα 
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ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ 

Οι μαθητές ανακαλύψουν τις θεμελιώδεις αρχές που διέπουν τα 

συστήματα αυτομάτου ελέγχου και τη ρομποτική, με σειρά 

δραστηριοτήτων, αξιοποιώντας το σετ LEGO MINDSTORMS. 

Σκοπός του ομίλου είναι η εκδήλωση ενδιαφέροντος και η 

προετοιμασία των μαθητών για τον απογευματινό όμιλο  

αγωνιστικής εκπαιδευτικής ρομποτικής.  

Α΄ 

ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 

Φώτιος 

Κατσοχρήστος 



ΟΜΙΛΟΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

Α/Α ΟΝΟΜΑ ΟΜΙΛΟΥ ΤΑΞΕΙΣ 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ 

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ / 

ΤΡΙΑ 
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ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗ 

Οι μαθητές μαθαίνουν τους κανονισμούς, την τεχνική και την 

τακτική του αθλήματος. Παίζουν ομαδικά και εκπροσωπούν το 

Σχολείο σε αγώνες. 

B΄ & Γ΄ 

ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 

Βασιλική 

Τασσοπούλου 
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ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ (μόνο αγόρια) 

Οι μαθητές, μέσω του οργανωμένου παιχνιδιού, αθλούνται, 

αναπτύσσονται σωματικά και ψυχικά και γνωρίζουν τους 

κανονισμούς και την τακτική του αγωνίσματος. 

Γ΄ 

ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 

Κων/νος 

Ζαφειρόπουλος 
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ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ 

Στον Όμιλο, οι μαθητές θα ασκούνται και θα παίζουν Volley. 

Α΄ & B΄ 

ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 

Παναγιώτης 

Κεχαγιάς 
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HANDBALL 

Οι μαθητές εξασκούνται στο άθλημα και μαθαίνουν τις βασικές 

αρχές και τεχνικές του, σε πνεύμα σεβασμού και συνεργασίας. 

Α΄ & B΄ 

ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 

Σωτήριος 

Αΐβαλιώτης 
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ΣΤΙΒΟΣ (ΑΛΜΑΤΑ – ΔΡΟΜΟΙ – ΡΙΨΕΙΣ) 

Γνωριμία και εκμάθηση βασικών δεξιοτήτων των αγωνισμάτων 

του στίβου (άλμα εις μήκος, αγώνας ταχύτητας, δρόμος μετ’ 

εμποδίων κ.λπ.). Συμμετοχή σε αθλητικά τουρνουά. 

ΓΥΜΝΑΣΙΟ 
Ζωή Μαυροφρυδά 
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ΣΕΡΓΙΑΝΙ ΣΤΟΥΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥΣ ΧΟΡΟΥΣ ΤΟΥ 

ΤΟΠΟΥ ΜΑΣ 

Οι μαθητές χορεύουν, τραγουδούν και μαθαίνουν για τις 

παραδόσεις του τόπου μας. 

ΓΥΜΝΑΣΙΟ 
Αικατερίνη 

Τσιούφη 

 

  



ΟΜΙΛΟΙ ΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΕΚΦΡΑΣΗΣ  

Α/Α ΟΝΟΜΑ ΟΜΙΛΟΥ ΤΑΞΕΙΣ 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ 

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ / 

ΤΡΙΑ 
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MUN 

Ο Όμιλος προετοιμάζει τους μαθητές για συμμετοχή σε 

συνέδρια MUN, εκπροσωπώντας το Σχολείο και, κυρίως, για το 

Συνέδριο του Pierce, το ACGMUN. 

Γ΄ 

ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 
Christina Katsoulis 

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 (εκφραστική ανάγνωση) 

 Duet acting (ντουέτο) 

 Impromptu speaking (αυθόρμητος λόγος) 

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

acting τα παιδιά έχουν τη δυνατότητα να έρχονται κάθε 

Σάββατο για επιπλέον εξάσκηση. 

B΄ & Γ' 

ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 

Christina Chryssaki, 

Nikoleta 

Sarantopoulou 

29 

JUNIOR FORENSICS 

Οι μαθητές θα μάθουν να εκφράζονται δημιουργικά, να 

επιχειρηματολογούν και να επικοινωνούν αποτελεσματικά, 

αξιοποιώντας την κριτική τους σκέψη, μιλώντας στην Αγγλική 

γλώσσα, με στόχο την ενίσχυση της αυτοπεποίθησης και την 

ανάπτυξη δεξιοτήτων ζωής. 

Α' 

ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 

Chrysanthi 

Agrafiotis,  

Gisela Iosif 

30 

ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΡΗΤΟΡΙΚΗΣ 

Ο Όμιλος προσφέρει στα μέλη του την ευκαιρία να 

καλλιεργήσουν τις ρητορικές τους ικανότητες, συμμετέχοντας 

στα αθλήματα του Αυθόρμητου Λόγου, του Προτρεπτικού 

Λόγου και των Διττών Λόγων, εμπεδώνουν τεχνικές και 

αναπτύσσουν την κριτική τους ικανότητα και τη φαντασία, 

λαμβάνοντας μέρος σε ρητορικούς αγώνες. 

ΓΥΜΝΑΣΙΟ Μαρία Λαδά 

31 

ΠΡΩΤΑΓΟΡΑΣ – ΕΙΚΟΝΙΚΕΣ ΔΙΚΕΣ 

Οι εικονικές δίκες «Πρωταγόρας» αποτελούν μια διαδραστική 

προσομοίωση δικαστηρίου. Οι συμμετέχοντες καλούνται να 

επιχειρηματολογήσουν σε ρόλο δικηγόρων και μαρτύρων, 

προσπαθώντας να πείσουν ένα απαιτητικό Προεδρείο, καθώς 

και μια εξαμελή ομάδα Ενόρκων που αντιπροσωπεύουν το 

κοινό περί δίκαιου αίσθημα. 

B΄ & Γ' 

ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 
Ζωή Φράγκου 
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ΕΚΦΡΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ  KAI ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ 

ΓΡΑΦΗ  

Οι μαθητές θα γνωρίσουν κλασσικά έργα ελληνικής και ξένης 

λογοτεχνίας, μέσα από εκφραστική ανάγνωση κειμένων και 

εξάσκηση στη δημιουργική γραφή. Θα αποκωδικοποιήσουν και 

θα ερμηνεύσουν λογοτεχνικά αποσπάσματα πεζού και 

ποιητικού λόγου και θα αποδώσουν σωστά κάθε κείμενο. 

Στόχος του Ομίλου είναι η συμμετοχή σε διασχολικούς Αγώνες 

Εκφραστικής Ανάγνωσης. 

B΄ & Γ' 

ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 
Άννα Ξένου 



ΟΜΙΛΟΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

Α/Α ΟΝΟΜΑ ΟΜΙΛΟΥ ΤΑΞΕΙΣ 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ 

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ / 

ΤΡΙΑ 
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ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ 

Οι μαθητές θα γνωρίσουν επαγγελματίες από τον ευρύτερο 

χώρο της ψυχολογίας, μέσα από διαλέξεις και βιωματικά 

σεμινάρια. Θα οργανώσουν δράσεις κοινωνικής προσφοράς και 

θα λάβουν μέρος σε καλλιτεχνικά προγράμματα, σε συνεργασία 

με μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς. 

B΄ & Γ΄ 

ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 
Νεκταρία Γληνού 

34 

TA ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΙΣΠΑΝΙΑΣ 

Οι μαθητές θα εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους για την Ισπανία 

και θα αναπτύξουν την κριτική τους ικανότητα, μαθαίνοντας να 

αξιολογούν τις διάφορες πηγές πληροφόρησης του Internet. 

B΄& Γ' 

ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 

Σπυριδούλα Κάντα, 

Αθανάσιος 

Γιαννόπουλος 

35 

ΒΕΡΟΛΙΝΟ: ΜΙΑ ΠΟΛΗ ΧΙΛΙΑ ΠΡΟΣΩΠΑ 

Με τη βοήθεια οπτικοακουστικών μέσων, ταινιών, κειμένων 

και φωτογραφιών, οι μαθητές θα γνωρίσουν τη μαγευτική αυτή 

πόλη. Μια πόλη γεμάτη χρώματα, ιστορία, ζωντάνια με 

εντυπωσιακή αρχιτεκτονική, την πρωτεύουσα της Γερμανίας, 

το πολιτικό και πολιτισμικό κέντρο της. 

B΄& Γ' 

ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 

Σπυριδούλα 

Φωτεινού 
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ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΤΟ ΣΕΡΒΙΚΟ 

ΣΧΟΛΕΙΟ RUDJER BOSCOVIC 
Τα μέλη του Ομίλου θα συνεργαστούν με συμμαθητές τους από τη 

Σερβία, υλοποιώντας εργασίες – παρουσιάσεις, με θέμα την ιστορία 

και την αρχιτεκτονική της Αθήνας και του Βελιγραδίου. 

B΄& Γ' 

ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 

Αγχινόη - Ειρήνη 

Κοσμαδάκη 

37 

VIKINGS & OLYMPIANS! 

Ελλάδα – Δανία: Οι μαθητές του Ομίλου θα γνωρίσουν και θα 

συνεργαστούν με μαθητές από σχολείο της Κοπεγχάγης, με 

στόχο να γνωρίσουν, αμοιβαία, τον Σκανδιναβικό και τον 

Ελληνικό τρόπο ζωής, να προσεγγίσουν τις συνήθειες, την 

ιστορία, και τον πολιτισμό των δύο χωρών. Εφόσον οι 

συνθήκες το επιτρέψουν, οι μαθητές των δυο χωρών θα έχουν 

την ευκαιρία να συναντηθούν και από κοντά. 

Γ΄ 

ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 

Χριστίνα  

Κορωναίου, 

Άσπα Κριντήρα 
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ΙΤΑΛΙΑ. ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ, ΤΗΝ 

ΙΣΤΟΡΙΑ, ΤΗΝ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ, ΤΑ ΕΘΙΜΑ ΚΑΙ ΤΙΣ 

ΓΕΥΣΕΙΣ ΤΗΣ ΙΤΑΛΙΑΣ. 

Όμιλος πολιτισμού που θα γνωρίσει στους μαθητές την 

κουλτούρα, τα ήθη και τα έθιμα της Ιταλίας. 

Γ΄ 

ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 

Ελένη  Σαρρή,  

Πέτρος Κατσαρέας 

39 

ΜΕΓΑΛΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΕΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗ 

ΜΟΥΣΙΚΗ 

Στον Όμιλο θα προσεγγίσουμε σπουδαίες προσωπικότητες της 

παγκόσμιας ιστορίας μέσα από τους μουσικούς δρόμους, με 

στόχο να γνωρίσουν οι μαθητές καλλιτέχνες που άφησαν το 

στίγμα τους στο χώρο της διεθνούς μουσικής. 

Α΄ & B΄ 

ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 
Μαρία Μυτιληναίου 

 

  



ΟΜΙΛΟΙ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΩΝ 

Α/Α ΟΝΟΜΑ ΟΜΙΛΟΥ ΤΑΞΕΙΣ 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ 

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ / 

ΤΡΙΑ 
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ENGLISH EVENTS PLANNERS 

Οι μαθητές του Ομίλου θα λάβουν μέρος στη διοργάνωση των 

δρώμενων του Αγγλικού τμήματος, όπως η Ημέρα των 

Ευχαριστιών και το Φεστιβάλ Αγγλόφωνης Λογοτεχνίας. 

B΄& Γ' 

ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 

Efthymia Karava, 

Elpida Karmali 
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ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ 

Οι μαθητές θα μάθουν πώς να μαγειρεύουν, με οδηγό την 

ελληνική παραδοσιακή αλλά και τη διεθνή κουζίνα, τον 

ποιοτικό έλεγχο και τη σωστή διατήρηση των πρώτων υλών. 

Α΄ 

ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 

Υπατία 

Παπασταμάτη, 

Γεωργία 

Παναγιωτακοπούλου 

42 

ΜΕΡΕΣ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟΥ 

Πώς μπορούμε να σχεδιάσουμε και να παρουσιάσουμε μια 

ραδιοφωνική εκπομπή; Στον Όμιλο, οι μαθητές θα ασχοληθούν 

με ζητήματα, όπως η playlist (η διαδικασία με την οποία 

επιλέγουμε τη μουσική που μεταδίδεται σε κάθε εκπομπή), ο 

λόγος (τι επιλέγουμε να πούμε στον αέρα, πώς βρίσκουμε τις 

πληροφορίες μας και πώς συντάσσουμε προφορικό κείμενο) 

και η φωνή (χρωματισμός και απόδοση στο μικρόφωνο). 

Α΄ & B΄ 

ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 

Σοφία 

Λυμπεροπούλου 
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ESCAPE ROOM 

Ο Όμιλος θα φέρει τους μαθητές σε επαφή με τη θεωρία 

παιγνίων, θα τους δώσει τη δυνατότητα να δημιουργήσουν το 

δικό τους δωμάτιο απόδρασης, βασισμένο σε γρίφους, 

σπαζοκεφαλιές, πειράματα, αλγορίθμους, μαθηματικές 

δοκιμασίες και άλλα μαθηματικά παιχνίδια, που θα επινοήσουν 

οι ίδιοι. Ο Όμιλος προκαλεί τους μαθητές να εξαντλήσουν τα 

όρια της φαντασίας τους και να βάλουν όλη τους τη μαθηματική 

τέχνη, ώστε να δημιουργήσουν ένα δωμάτιο, από το οποίο η 

απόδραση μόνο εύκολη υπόθεση δεν θα είναι. 

Α΄ & B΄ 

ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 

Όλγα Παλαντά, 

Δημήτριος – 

Κωσταντίνος  

Παπαϊωάννου – 

Κωστίδης  
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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. 

Α΄ 

ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 
Στάθης Γαζής 

45 

ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΑ CHALLENGES 

Οι μαθητές, ερευνώντας και καλλιεργώντας βασικές αρχές και 

κριτήρια για θέματα ισορροπημένης διατροφής και προαγωγής 

υγείας, θα υλοποιήσουν ερευνητικό πρόγραμμα με σκοπό το 

σχεδιασμό, την τεκμηρίωση της διατροφικής αξίας, την 

προβολής και την προώθηση ενός δικού τους προϊόντος. Στόχος 

είναι η συμμετοχή στον Πανελλήνιο Μαθητικό Διαγωνισμό του 

Ινστιτούτου Διατροφικών Μελετών και Ερευνών. 

B΄& Γ' 

ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 
Ζωή Ζηκίδου 
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GAME ON 

Οι μαθητές θα αναπτύξουν τις δεξιότητές τους και θα 

ψυχαγωγηθούν σε ένα ομαδοσυνεργατικό πλαίσιο, παίζοντας  

επιτραπέζια παιχνίδια στρατηγικής, γνώσεων και φαντασίας. 

Θα «ναυμαχήσουν» όπως ο Ναπολέων, θα παίξουν bingo όπως 

οι Άγγλοι, θα γίνουν άποικοι στο Κατάν, θα δουν τη νύχτα να 

πέφτει στο Παλέρμο, θα παίξουν scrabble και, ανάλογα με τις 

συνθήκες, θα λάβουν μέρος και σε πανελλήνιους αγώνες. 

B΄& Γ' 

ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 

Κων/νος 

Γκαρμπολάς,  

Καλλιόπη 

Μητροτόλη  

 


