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ΟΜΙΛΟΙ ΤΕΧΝΗΣ 

Α/Α ΟΝΟΜΑ ΟΜΙΛΟΥ ΤΑΞΕΙΣ 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ 

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ / 

ΤΡΙΑ 

1 

LOVE4ART 

Οι μαθητές δημιουργούν έργα ζωγραφικής και κατασκευές, 

εμπνευσμένα από το Σουρεαλισμό, τον Εξπρεσιονισμό, την 

Κινητική τέχνη, καθώς και από εφαρμοσμένες τέχνες (π.χ. 

βιομηχανικός σχεδιασμός και γραφιστική). Συμμετέχουν, 

επίσης, σε Καλλιτεχνικούς Διαγωνισμούς και Αφιερώματα. 

Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ 
Στέλλα 

Καραγεωργίου 

2 

JAPONISM 

Τα μέλη του Ομίλου εξερευνούν και ανακαλύπτουν την 

πλούσια καλλιτεχνική παραγωγή της Ιαπωνίας, τόσο στην 

παραδοσιακή όσο και στη σύγχρονη τέχνη, από τα 

χαρακτικά ukiyo-e, μέχρι τα σύγχρονα Magna. Αναλύουν 

στοιχεία της ιαπωνικής φιλοσοφίας, η οποία επηρεάζει και 

τη σημερινή ζωή των Ιαπώνων. Μελετούν τη σημασία της 

αυστηρής τελετουργίας στην ιαπωνική κουλτούρα. 

Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ Δημήτρης Ιωάννου 

3 

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! 

 ΛΥΚΕΙΟ - ΙΒ Γιάννος Τσατάλης 

4 

ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΣΧΕΔΙΟ ΜΕΤΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ 

Οι μαθητές του Ομίλου γνωρίζουν τις αρχές του Ελεύθερου 

Σχεδίου και σχεδιάζουν, με μολύβι, συνθέσεις αλλά και 

ελεύθερα θέματα, πάντα με μουσική υπόκρουση. 

Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ 

IB 
Νικόλας Καριανός  

5 

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 

 ΛΥΚΕΙΟ - ΙΒ Τζωρτζίνα Κώνστα 



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! 

6 

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ CINEPHILIA 

Οι μαθητές θα γνωρίσουν την ιστορία και τα ρεύματα του 

κινηματογράφου μέσω διαδραστικών δραστηριοτήτων και 

προβολής αποσπασμάτων ταινιών. Θα παρακολουθήσουν 

ταινίες, θα τις συζητήσουν, θα εξοικειωθούν με τη γλώσσα 

του κινηματογράφου, θα αλλάξουν το τέλος μίας ταινίας, 

(δίνοντας τη δική τους εκδοχή), θα δημιουργήσουν δικά τους 

σενάρια και ίσως γυρίσουν ταινίες μικρού μήκους, για να 

μεταδώσουν κοινωνικά μηνύματα, αναλαμβάνοντας ρόλους 

(σεναριογράφου, σκηνοθέτη, ηθοποιού, ηχολήπτη κ.ά.).  

Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ 

IB 

Μαρία Ελένη 

Πλιακοστάμου 

7 

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. 

 ΛΥΚΕΙΟ - ΙΒ 
Ορέστης 

Χατζηνάκης 

8 

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). 

 ΛΥΚΕΙΟ  - ΙΒ Μαρία Σαλλιάρη 

9 

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 Όμιλος συνεργάζεται με τον αντίστοιχο 

απογευματινό και συμμετέχουν στις ίδιες εκδηλώσεις. 

ΛΥΚΕΙΟ - ΙΒ 
Δώρα 

Παναγοπούλου 

  



ΟΜΙΛΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

Α/Α ΟΝΟΜΑ ΟΜΙΛΟΥ ΤΑΞΕΙΣ 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ 

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ / 

ΤΡΙΑ 

10 

EUROMATH 

Οι μαθητές μελετούν ένα θέμα/φαινόμενο ή μία έννοια των 

Μαθηματικών και συντάσσουν ένα επιστημονικό άρθρο που 

υποβάλλεται και παρουσιάζεται στο Διεθνές Μαθητικό 

Συνέδριο Euromath. 

Α΄ 

ΛΥΚΕΙΟΥ 

Δημήτρης 

Πρωτοπαπάς 

11 

EUROSCIENCE 

Οι μαθητές μελετούν ένα θέμα/φαινόμενο ή μία έννοια των 

Φυσικών Επιστημών και συντάσσουν ένα επιστημονικό 

άρθρο που υποβάλλεται και παρουσιάζεται στο Διεθνές 

Μαθητικό Συνέδριο EuroScience. 

Α΄ 

ΛΥΚΕΙΟΥ 
Γιώργος Ευθυμίου 

12 

VISUALISING MATHEMATICS - 3D MODELLING & 

PRINTING  

Σκοπός του Ομίλου είναι η εξοικείωση των μαθητών με την 

τεχνολογία κατασκευών 3D, καθώς και η ολιστική 

προσέγγιση των κατασκευών, με στόχο τη λήψη ορθών 

αποφάσεων και την επίλυση προβλημάτων του πραγματικού 

και του μελλοντικού κόσμου. 

Α΄ 

ΛΥΚΕΙΟΥ 
Ιωάννης Ζαχαρίας 

13 

BIOLOGICAL HUMAN RESEARCH 

Γνωριμία με την επιστήμη της Βιολογίας, τις λειτουργίες του 

ανθρώπινου σώματος και προετοιμασία των μαθητών για 

συμμετοχή στον ετήσιο, Πανελλήνιο Διαγωνισμό Βιολογίας. 

Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ 

IB 

Στέφανος 

Μπούσιος 

14 

CSI ATHENS - FORENSICS SCIENCE 

Η ομάδα των ερευνητών – μελών του Ομίλου καλείται να 

εξιχνιάσει μυστήρια και να απαντήσει σε καθημερινά 

προβλήματα, αξιοποιώντας τις αρχές των Φυσικών 

Επιστημών, των Μαθηματικών και της Πληροφορικής. 

Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ 
Βαγγέλης 

Σταματέρης 

15 

ΤΑ ΜΥΣΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ 

Το σημαντικότερο και εντυπωσιακότερο όργανο του 

ανθρώπινου σώματος προκαλεί το ενδιαφέρον των μαθητών 

και πολλές συζητήσεις στην τάξη. 

Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ  
Βασίλης 

Σταματάκης 

16 

ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ  

(ΜΟΝΟ ΘΕΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΝΤΟΛΙΣΜΟΣ) 

Οι μαθητές θα γνωρίσουν τις βασικές έννοιες της Πυρηνικής 

Φυσικής, θα μελετήσουν την ελεγχόμενη και μη ελεγχόμενη 

σχάση, την οικονομική ανάπτυξη, τον κίνδυνο ατυχημάτων 

και τα περιβαλλοντικά προβλήματα. Θα γίνει, επίσης, 

παρουσίαση των πειραματικών δραστηριοτήτων του CERN. 

Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ  

IB 1 

Θεοδόσιος 

Δρακόπουλος 

17 

VIDEO GAMES PHYSICS 

Οι μαθητές θα γνωρίσουν την ιστορία των βιντεοπαιχνιδιών 

και, χρησιμοποιώντας σύγχρονες εφαρμογές, θα 

συνειδητοποιήσουν ότι οι δημιουργοί τους αξιοποιούν την 

επιστήμη της Φυσικής για να επιτύχουν τον απαιτούμενο 

ρεαλισμό. Θα παρατηρήσουν, θα πειραματιστούν και θα 

βγάλουν συμπεράσματα για τους Νόμους της Φυσικής μέσα 

από τα VideoGames! 

Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ Λάμπρος Τσιουρής 

  



ΟΜΙΛΟΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

Α/Α ΟΝΟΜΑ ΟΜΙΛΟΥ ΤΑΞΕΙΣ 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ 

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ / 

ΤΡΙΑ 

18 

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ 21ΟΥ ΑΙΩΝΑ:  

Η ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ  

ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 

Οι μαθητές θα εξοικειωθούν με τις αρχές και τις μεθόδους 

των διαφόρων μορφών επικοινωνίας και, μέσω 

παραδειγμάτων και ασκήσεων, θα αναπτύξουν κοινωνικές 

και συναισθηματικές δεξιότητες για διαχείριση κρίσεων, 

βελτίωση της γραπτής, λεκτικής και μη λεκτικής 

επικοινωνίας τους και διαχείριση κάθε πληροφορίας. Θα 

αναπτύξουν, επίσης, δεξιότητες καινοτομίας τις οποίες θα 

εφαρμόσουν σε θέματα επιχειρηματικότητας και ειδικότερα 

σε στρατηγικές προβολής και προώθησης ιδεών. 

A΄ ΛΥΚΕΙΟΥ Ηλίας Μηνάς 

19 

SUSTAINABLE DEVELOPMENT 

Οι μαθητές θα πραγματοποιήσουν περιβαλλοντικές μελέτες, 

θα καταγράψουν πληθυσμούς βιοποικιλότητας, θα κάνουν 

μελέτη πεδίου και διάκριση οικοσυστημάτων. Θα 

εντοπίσουν και θα αναλύσουν οικολογικά προβλήματα του 

φυσικού και του αστικού περιβάλλοντος, με προοπτική να 

παρέμβουν, μέσα από καινοτόμες δράσεις. Θα γνωρίσουν τις 

ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και την αειφόρο ανάπτυξη. 

  Β΄ΛΥΚΕΙΟΥ 

IB 
Καλλιόπη Σαλπέα 

20 

HUMANOID ROBOTICS 

Οι μαθητές θα ασχοληθούν με τον προγραμματισμό των 

ρομπότ Pepper και Nao. Θα ασχοληθούν με 

προγραμματισμό υψηλού επιπέδου σε ρομπότ, τα οποία 

έχουν την ικανότητα να συνομιλήσουν με ανθρώπους.  

A΄ ΛΥΚΕΙΟΥ Σπυρίδων Φούντας 

21 

PIERCE BUSINESS GAME 

Οι μαθητές θα δημιουργήσουν ομάδες, μέσω των οποίων 

εξασκούνται στη λήψη ορθών επιχειρηματικών αποφάσεων, 

στο πλαίσιο λειτουργίας μιας εικονικής επιχείρησης. Οι 

ομάδες θα καταχωρούν τις αποφάσεις τους σε προσομοιωτή 

και θα αξιολογηθούν. 

A΄ ΛΥΚΕΙΟΥ 
Γεώργιος 

Παπαχρήστου 

  



ΟΜΙΛΟΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

Α/Α ΟΝΟΜΑ ΟΜΙΛΟΥ ΤΑΞΕΙΣ 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ 

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ / 

ΤΡΙΑ 

22 

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗ 

Οι μαθητές μαθαίνουν τους κανονισμούς, την τεχνική και 

την τακτική του αθλήματος. Παίζουν ομαδικά και 

εκπροσωπούν το Σχολείο σε αγώνες. 

ΛΥΚΕΙΟ - ΙΒ 
Κων/νος 

Κολοβέρος 

23 

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. 

ΛΥΚΕΙΟ - ΙΒ 
Ζωή Μαυροφρυδά 

 

24 

ZUMBA FITNESS 

Οι μαθητές συνειδητοποιούν ότι ο χορός συμβάλλει στην 

πνευματική, ψυχική αλλά και σωματική καλλιέργεια, 

χρησιμοποιώντας τις σωστές τεχνικές. 

B΄ ΛΥΚΕΙΟΥ 

ΙΒ 

Λούση 

Κωνσταντινίδου 

25 

YOGA – PILATES (μόνο κορίτσια) 

Συμμετοχή των μαθητριών σε δύο μορφές εκγύμνασης, κατά 

τις οποίες η κίνηση εναρμονίζεται με την αναπνοή, 

εξασφαλίζοντας ελεύθερη ροή οξυγόνου σε όλο το σώμα. 

Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ 
Αικατερίνη 

Φαλούκα 

26 

ΣΕΡΓΙΑΝΙ ΣΤΟΥΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥΣ ΧΟΡΟΥΣ 

ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΜΑΣ 

Οι μαθητές χορεύουν, τραγουδούν και μαθαίνουν για τις 

παραδόσεις του τόπου μας. 

ΛΥΚΕΙΟ – ΙΒ 
Αικατερίνη 

Τσιούφη 

27 

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ (μόνο αγόρια) 

Οι μαθητές, μέσω του οργανωμένου παιχνιδιού, αθλούνται, 

αναπτύσσονται σωματικά και ψυχικά και γνωρίζουν τους 

κανονισμούς και την τακτική του αγωνίσματος. 

Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ 
Κων/νος 

Ζαφειρόπουλος 

  



 ΟΜΙΛΟΙ ΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΕΚΦΡΑΣΗΣ 

Α/Α ΟΝΟΜΑ ΟΜΙΛΟΥ ΤΑΞΕΙΣ 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ 

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ / 

ΤΡΙΑ 

28 

ACG MUN 

Οι μαθητές αναπτύσσουν δεξιότητες έρευνας, δημιουργικής 

και κριτικής σκέψης, συμμετέχοντας σε προσομοιώσεις 

θεσμών των Ηνωμένων Εθνών. 

Α΄ & Β΄ 

ΛΥΚΕΙΟΥ 

ΙΒ 

Βεραλίζα 

Μηλιαρέση 

Χριστίνα Βαρβέρη 

29 

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. 

ΛΥΚΕΙΟ - ΙΒ 
Κωνσταντίνος 

Γάκης 

30 

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. 

ΛΥΚΕΙΟ  - ΙΒ 

Christina 

Chryssaki, 

Nikoleta 

Sarantopoulou 

31 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 

Σε μια εποχή όπως η σημερινή, κρίνεται αναγκαίος ο 

επαναπροσδιορισμός της σχέσης των νέων με τη λογοτεχνία. 

Η λογοτεχνία συνιστά όχι μόνο μέσο επιμόρφωσης και 

διαπαιδαγώγησης αλλά κυρίως μέσο ίασης της ψυχής. Οι 

μαθητές θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν μορφές της 

ευρωπαϊκής λογοτεχνίας (Βιρτζίνια Γουλφ, Λέων Τολστόι, 

Άντον Τσέχωφ) και να ξεκινήσουν ένα γόνιμο "διάλογο" και 

να αναζητήσουν τη σύνδεση του παρελθόντος με το παρόν. 

ΛΥΚΕΙΟ  - ΙΒ  Ζωή Λιβανού 

  



ΟΜΙΛΟΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

Α/Α ΟΝΟΜΑ ΟΜΙΛΟΥ ΤΑΞΕΙΣ 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ 

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ / 

ΤΡΙΑ 
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RANDOM ACTS OF KINDNESS 

Με την απεριόριστη δύναμη της καλοσύνης, ο κόσμος μας 

θα γίνει καλύτερος. Οι μαθητές οργανώνουν εκστρατείες και 

δράσεις, για να υποστηρίξουν αυτή την αποστολή. 

Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ 

ΙΒ   

Μαριλένα 

Μανιάτη 
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ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ 

Οι μαθητές γνωρίζουν τη φιλοσοφία και τα οφέλη του 

εθελοντισμού. Χωρίζονται σε μικρές ομάδες και κάθε ομάδα 

πραγματοποιεί έρευνα για έναν συγκεκριμένο φορέα/ 

οργάνωση. Κατά τη διάρκεια της χρονιάς, η κάθε ομάδα 

καλείται να οργανώσει μία ερευνητική εργασία (Project) με 

τον φορέα που επέλεξε. 

Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ   
Δάφνη 

Βλαχαντώνη 
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ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ 

Μέσα από την παρουσίαση των σπουδαιότερων πειραμάτων 

του 20ου αιώνα στο χώρο της ψυχολογίας, οι μαθητές θα 

γνωρίσουν την επιστήμη. Πηγαίνοντας, αντίστροφα, από την 

πράξη στη θεωρία, οι μαθητές θα διεξάγουν δικά τους 

συμπεράσματα και θα αναρωτηθούν τι μας αποκαλύπτουν οι 

μελέτες για την ανθρώπινη συμπεριφορά και την 

ψυχοσύνθεση μας και τι σημαίνουν για την καθημερινότητα 

μας, σήμερα. Θα εστιάσουν σε μελέτες που συγκλόνισαν τον 

κόσμο της ψυχολογίας και παρείχαν νέα δεδομένα, 

ερευνώντας το κατά πόσον έχουν ανατραπεί σήμερα.  

ΛΥΚΕΙΟ  - ΙΒ 
Μαρία 

Φωτεινοπούλου 
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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. 

Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ   

Χριστίνα  

Κορωναίου, 

Άσπα Κριντήρα 

  



 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. 

ΛΥΚΕΙΟ  - ΙΒ 
Efthymia Karava, 

Elpida Karmali 
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ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΚΑΙ ΖΩΑ: ΜΙΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΣΧΕΣΗ 

Οι μαθητές θα παρακολουθήσουν παρουσιάσεις, με στόχο 

να γνωρίσουν τον κόσμο των ζώων. Θα ακολουθούν 

συζητήσεις για τη φροντίδα που απαιτούν τα ζώα, ιδιαίτερα 

εκείνα που συμβιώνουν μαζί μας, κατοικίδια ή άγρια που 

ζουν σε κατάλληλες εγκαταστάσεις, εντός των πόλεων. 

Επίσης, μέσα από την ανάγνωση κειμένων, οι μαθητές θα 

παρουσιάζουν μία δική τους εργασία στους συμμαθητές 

τους, πάνω στο συγκεκριμένο αντικείμενο. 

Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ 
Δημήτριος 

Γεωργαντίδης 
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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΄ ΛΥΚΕΙΟΥ Στάθης Γαζής 

 


