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ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΟΙ ΟΜΙΛΟΙ 2022 - 2023 

 

 

 

Forensics 

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

Ημέρα λειτουργίας: Σάββατο 12:00 – 18:00 Debate 12:30 – 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) 

Έναρξη 17 Σεπτεμβρίου 2022 

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. κ. Π. Πολυδωρόπουλος, κα. Μ. Λαδά, κα. Μ. 

Πλιακοστάμου, κ. Κ. Γάκης, κ. Κ. Μπάλλος 

Ημέρα λειτουργίας: Σάββατο 11:00 – 13:00 

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. 

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 
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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, (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, 

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.  

http://wrohellas.gr/
http://www.wroboto.org/
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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. 

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

Morphoses Initiative – ex. Growth Mindset (Β’ & Γ’ Γυμνασίου) 

Υπεύθυνος Ομίλου: κ. Πάνος Ανδρικόπουλος (Β’ & Γ’ Γυμνασίου) 
Ημέρα λειτουργίας: Τετάρτη 15:30-17:00 

 
Στον Όμιλο Morphoses Initiative οι μαθητές θα ενισχύσουν την κριτική τους 

σκέψη και την ενσυναίσθηση, θα μάθουν να διατυπώνουν ιδέες και 
επιχειρήματα, χρησιμοποιώντας αποτελεσματικά, σύγχρονα εργαλεία, όπως 
το Value Proposition. H πλατφόρμα της Morphoses προσφέρει 

παιχνιδοποιημένα μαθήματα, με στόχο την ενίσχυση των ήπιων δεξιοτήτων 
των παιδιών (soft skills). Μέσω των δραστηριοτήτων, θα δοθεί η δυνατότητα 

σε κάθε μαθητή να ενισχύσει την αυτογνωσία του, να αυξήσει τα επίπεδα 
αυτοπεποίθησης και να χαράξει το δικό του επαγγελματικό μέλλον. 

Περισσότερες πληροφορίες στο https://morphoses.io/  

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. 

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 
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.   

https://diamondchallenge.org/
https://morphoses.io/
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Στο πρόγραμμα θα συμμετάσχουν μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου, οι οποίοι 
θα επιλεγούν με ακαδημαϊκά κριτήρια και θα χωριστούν σε τέσσερις ομάδες 
(μαθητές Β΄ Γυμνασίου, μαθητές Γ΄ Γυμνασίου και Α΄ Λυκείου). 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 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.  

Ναυπηγική 

Υπεύθυνος ομίλου: Αγγελής Τριανταφύλλου (Β’ Γυμνασίου) 
Ημέρα λειτουργίας: Πέμπτη (15:30 – 17:00) 

Έναρξη 20 Οκτωβρίου 2022 

Στον απογευματινό όμιλο Ναυπηγικής οι μαθητές θα συνδυάσουν τη βασική 

θεωρία με την πρακτική εφαρμογή, με στόχο την εξοικείωσή τους με το 
σχεδιασμό μοντέλων υποβρυχίων αλλά και την κατανόηση των συνθηκών 
πλεύσης. 

Οι μαθητές, εργαζόμενοι σε μικρές ομάδες, κατασκευάζουν τηλεχειριζόμενα 
υποβρύχια οχήματα. Δοκιμάζουν και βελτιώνουν την πλεύση, την ανάδυση 

και την κατάδυση των μοντέλων υποβρυχίων στα νερά του κολυμβητηρίου 
του Κολλεγίου. Κάνουν μετρήσεις βάθους και πραγματοποιούν υποβρύχιες 
λήψεις φωτογραφιών και βίντεο. Μέσα από την κατασκευή γνωρίζουν 

βιωματικά και εξασκούν τις βασικές αρχές Φυσικής, Υδροδυναμικής, 
Ηλεκτρισμού, Μηχανολογίας, και Ναυπηγικής, καθώς και τις τεχνικές 

σχεδιασμού, συγκόλλησης και συναρμολόγησης κατασκευών. Εφαρμόζουν 
τις αποκτηθείσες γνώσεις δημιουργώντας το “δικό τους” υποβρύχιο. 

Στον απογευματινό όμιλο Ναυπηγικής θα συμμετάσχουν 20 μαθητές της β’ 

Γυμνασίου. Οι μαθητές θα χωριστούν σε πέντε τετραμελείς ομάδες. Σε 
περίπτωση μεγαλύτερης συμμετοχής, οι μαθητές/τριες θα επιλεγούν 

πρωτίστως με βάση την κατάταξη που θα προκύψει από τον μέσο όρο του 
ακαδημαϊκού έτους 2021-22 στα μαθήματα: 

• Φυσική 

• Μαθηματικά 
• Αγγλικά 

Σε περίπτωση ισοβαθμίας στους μέσους όρους των παραπάνω βασικών 
μαθημάτων, θα ληφθεί υπόψη ο Γενικός Μέσος Όρος προαγωγής ή και 
διαγνωστικό τεστ στο οποίο οι ισοβαθμούντες μαθητές θα κληθούν να 

επιλύσουν προβλήματα λογικής και να εξηγήσουν ζητήματα Φυσικής. 

Όσοι ενδιαφέρεστε για τη συμμετοχή των παιδιών σας στο πρόγραμμα, 

παρακαλείσθε να το δηλώσετε στον κ. Τριανταφύλλου Αγγελή, 
atriantafyllou@acg.edu έως την Παρασκευή 7 Οκτωβρίου 2022. 

mailto:atriantafyllou@acg.edu


Σελίδα 6 από 8 

 

Green Energy of Music 

Υπεύθυνος Ομίλου: κ. Στέλιος Κατσούλης (Α’ – Γ’ Λυκείου, ΙΒ1, ΙΒ2) 
Ημέρα λειτουργίας: Παρασκευή 15:30 – 17:00 

Στον όμιλο STEAM Green Energy of Music, οι μαθητές εισάγονται στις έννοιες 
της πράσινης ανάπτυξης και της φυσικής των ήχων. Θα κατασκευάσουν 

δικές τους μονάδες παραγωγής πράσινης ενέργειας, βασισμένες σε 
ανανεώσιμες πηγές, δίνοντας ταυτόχρονα νέα ζωή σε παλιά αντικείμενα, 
συμβάλλοντας με αυτό τον τρόπο στην επαναχρησιμοποίηση και τη μείωση 

της εξόρυξης πρώτων υλών. 

Επίσης, θα δημιουργήσουν δικά τους μουσικά όργανα, από απλά υλικά, 

επινοώντας νέους ήχους, με στόχο να συνδέσουν την επιστήμες και την 
τεχνολογία με τη μουσική. Οι μαθητές θα προσεγγίσουν έννοιες, όπως: 

• Ηχητικό κύμα (διάθλαση, περίθλαση και συμβολή) 

• Πολυμερισμός 
• Συνεχής και εναλλασσόμενη τάση 

• Ηλεκτροκινητήρες και Ηλεκτρομαγνητισμός 
• Παραγόμενη τάση 
• Υδρομηχανική και Μηχανική του Ανέμου 

• Zero waste 
• Closed loop production 

• Green energy production 

Όμιλος Media & News Literacy (μόνο Γυμνάσιο) 

Υπεύθυνος Ομίλου: κα. Α. Χρυσανθοπούλου (Γυμνάσιο) 
Ημέρα λειτουργίας: Παρασκευή 15:30 – 17:00 

Οι μαθητές – μέλη του Ομίλου θα γνωρίσουν την ορθή, ηθική χρήση και τον 

κώδικα δεοντολογίας των πολυμέσων, των ψηφιακών μέσων και του 
διαδικτύου, ώστε να προστατευτούν από online κινδύνους και διαδικτυακό 

εκφοβισμό. Θα μάθουν να εντοπίζουν έξυπνα τις σωστές πληροφορίες και 
να τις επαληθεύουν, να αντιληφθούν τη λειτουργία των ΜΜΕ και να 
απορρίψουν τα στερεότυπα, τη ρητορική μίσους και τις αναπαραστάσεις τους 

στα μέσα ενημέρωσης (fake news, παραπληροφόρηση, προπαγάνδα, hate 
speech). Ταυτόχρονα θα καλλιεργήσουν τον Ψηφιακό τους Γραμματισμό. 

Θα αναπτύξουν δεξιότητες συναισθηματικής νοημοσύνης, ταλέντα, 
ικανότητα ηγεσίας, καθώς και τις λεγόμενες “δεξιότητες του 21ου αιώνα” 
(επικοινωνία, συνεργασία και ανταλλαγή πληροφορίας, κριτική σκέψη, 

προσδιορισμός – διατύπωση – επίλυση προβλημάτων, δημιουργικότητα και 
προσαρμοστικότητα).  

Αρωγός σε αυτή την προσπάθεια θα είναι η ειδικά σχεδιασμένη πειραματική 
ιστοσελίδα για παιδιά: 
https://katerinachr.wixsite.com/medialand-demo1  

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. 

  

https://katerinachr.wixsite.com/medialand-demo1
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Writers Exploring Society 

Υπεύθυνη Ομίλου: κα. Ν. Δρακούλα (Γυμνάσιο, Λύκειο, ΙΒ) 
Ημέρα λειτουργίας: Τετάρτη 15:30 – 17:00 

Στόχος του Ομίλου είναι να εργαστούν οι μαθητές με τα εργαλεία σκέψης 
που διαθέτουν: φαντασία, ενσυναίσθηση, λογική, ικανότητα δόμησης λόγου 

και σύνθεσης σκέψεων. Ξεκινούν από τη διαδικασία γέννησης μιας ιδέας, 
ακολουθεί η έρευνα του υλικού, το στήσιμο του αφηγηματικού ιστού και των 
χαρακτήρων μας. Συνεπώς, γνωρίζουν όλα τα στάδια της μυθοπλασίας, 

διαβάζουν και συζητούν για κλασικά και σύγχρονα λογοτεχνικά έργα, 
μελετούν τις ζωές των συγγραφέων, τις συνθήκες κάτω από τις οποίες 

έζησαν και δημιούργησαν ή αντίστοιχα δημιουργούν έως και σήμερα. 
Συγκρίνουν λογοτεχνικά ρεύματα, συνδέουν τη συγγραφή μυθιστορήματος 
με άλλες συναφείς τεχνικές, όπως το σενάριο και το θεατρικό έργο, ενώ 

μελετούν γενικότερες αναφορές αφήγησης ιστορίας, μέσα από τον 
κινηματογράφο, τη μουσική και την ποπ κουλτούρα. 

Κάθε μαθητής αναλαμβάνει να γράψει ένα δικό του διήγημα για το οποίο θα 
εργαστεί μέσα στην τάξη, ανταλλάσσοντας ιδέες και προτάσεις. Η δημιουργία 
του Ομίλου είναι μια συνθήκη και αφετηρία, για να προκύψουν αξιόλογα 

έργα και νέα συγγραφικά ταλέντα, τα οποία δυνητικά μπορούν να 
εκπροσωπήσουν το Pierce σε εγχώριους αλλά και διεθνείς διαγωνισμούς. 

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). 

Όμιλος Art Academy 

Υπεύθυνες Ομίλου: κα. Στέλλα Καραγεωργίου, κα. Εμμανουέλα 
Νικολάου (γ’ Γυμνασίου – Λύκειο – ΙΒ) 

Ημέρα λειτουργίας: Τρίτη 15:30 – 17:00 

Έναρξη 1 Νοεμβρίου 2022 

Στόχος του Ομίλου Art Academy είναι η ανάπτυξη δεξιοτήτων, ο γόνιμος 

πειραματισμός με ποικίλα υλικά και τεχνικές, η άσκηση της αισθητικής, της 
καλλιτεχνικής έκφρασης και της βιωματικής γνώσης για τα μοντέρνα 
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κινήματα, καθώς και η καλλιέργεια του ομαδικού πνεύματος και της 
επικοινωνίας, μέσω της Τέχνης. 

Στη διάρκεια της χρονιάς οι μαθητές θα εξοικειωθούν με τα μοντέρνα και 

μεταμοντέρνα καλλιτεχνικά ρεύματα που επικράτησαν από τη δεκαετία του 
’70 μέχρι τις αρχές του 21ου αιώνα, όπως performance, video art, 

εννοιολογική τέχνη, νεορεαλισμός, interactive installation, κ.α. Οι μαθητές, 
μετά τη θεωρητική γνώση, θα είναι σε θέση να δημιουργήσουν “έξω από το 
κουτί”, καθώς η μαγεία της τέχνης μπορεί να βγαίνει από την επιφάνεια του 

καμβά, να διεισδύει στον τρισδιάστατο χώρο και να διεγείρει όλες τις 
αισθήσεις. 

Επίσης, θα υπάρχει η δυνατότητα συμμετοχής και προετοιμασίας για 
ενδοσχολικούς και εξωσχολικούς καλλιτεχνικούς διαγωνισμούς. 

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: Uria Amsalem, κα. Σ. Σαλώμ, κα. Ρ. Σασσών 

Ημέρες λειτουργίας: Δευτέρα & Τετάρτη 15:30 – 17:00 (Α’, Β’ 
Γυμνασίου & Α’ Λυκείου), Τρίτη 15:30 – 17:00 (Γ’ Γυμνασίου & Β’ 
Λυκείου), Πέμπτη 15:30 – 17:00 (Γ’ Γυμνασίου). 

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. 


