
 
 
 

ΟΜΙΛOI ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ  
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022-2023 

 

ΟΜΙΛΟΙ ΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΤΗΝ 6η ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΗΣ  

ΤΕΤΑΡΤΗΣ – ΚΑΘΕ ΕΒΔΟΜΑΔΑ 

 

 

ΟΜΙΛΟΙ ΤΕΧΝΗΣ 

Α/Α ΟΝΟΜΑ ΟΜΙΛΟΥ ΤΑΞΕΙΣ 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ 

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ / 

ΤΡΙΑ 

1 

LOVE4ART 

Οι μαθητές εξοικειώνονται με την Τέχνη, δημιουργούν και 

εκφράζονται καλλιτεχνικά, επικοινωνούν, πειραματίζονται με 

ποικίλα υλικά, συνεργάζονται, αναπτύσσουν δεξιότητες και 

ευαισθητοποιούνται σε θέματα αισθητικής στους χώρους του 

Σχολείου. 

Γ΄ 

ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 

Στέλλα 

Καραγεωργίου 

2 

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! 

ΓΥΜΝΑΣΙΟ 
Φοίβος 

Παπαχατζής  

3 

ΟΜΙΛΟΣ ΑΓΓΛΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ  

Οι μαθητές του Ομίλου θα βιώσουν τη χαρά και τις συγκινήσεις 

που προσφέρει η συμμετοχή σε θεατρική παράσταση. Με βάση 

το θεατρικό παιχνίδι, τα κείμενα, τα σενάρια και τους ρόλους 

στη θεατρική διαδικασία, θα ευαισθητοποιηθούν, θα 

καλλιεργήσουν τη φαντασία τους, θα αναπτύξουν τη 

δημιουργικότητά τους, καθώς και εκφραστικά μέσα και 

ασκήσεις αυτοσχεδιασμού, όλα στην Αγγλική γλώσσα. 

ΓΥΜΝΑΣΙΟ Πέτρα Τσέλιου 

4 

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ: ΓΡΑΦΩ ΜΕ ΤΟ ΦΩΣ 

 Οι μαθητές φωτογραφίζουν, αξιοποιούν το φως και 

"ζωγραφίζουν" με τη φωτογραφική τους μηχανή, μαθαίνουν τα 

μυστικά της τέχνης, ξεφυλλίζουν εντυπωσιακά λευκώματα και 

επισκέπτονται το Ψηφιακό Μουσείο του Κολλεγίου. 

Μεταμορφώνουν την τάξη τους, δημιουργούν πορτραίτα των 

συμμαθητών τους και βλέπουν τον κόσμο με νέα οπτική! 

ΓΥΜΝΑΣΙΟ Ιωάννα Βασδέκη 

5 

ΘΕΑΤΡΙΚΟΣ ΑΥΤΟΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 

Οι μαθητές αυτοσχεδιάζουν παίζοντας ρόλους, γνωρίζουν τη 

μαγεία του Θεάτρου, ανακαλύπτουν εκφραστικά μέσα και 

δημιουργούν ιστορίες και παιχνίδια στη σκηνή. Δίνουν  φως, 

πνοή και μουσικό ρυθμό στους ήρωες και απελευθερώνουν τη 

φαντασία τους. Τα πάντα μπορούν να γίνουν αφορμή για μια 

θεατρική παράσταση! 

 ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τζωρτζίνα Κώνστα 



6 

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΛΕΣΧΗΣ 

Οι μαθητές παρακολουθούν κινηματογραφικά έργα του 

παγκόσμιου ρεπερτορίου. Επισημαίνονται τα καλλιτεχνικά 

ρεύματα, οι τεχνικές σκηνοθεσίας, οι πρωτοπόροι 

κινηματογραφιστές και ηθοποιοί. 

Β΄ & Γ΄ 

ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 
Βρισηίς Ρουχωτά 

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. 

 ΓΥΜΝΑΣΙΟ 
Ορέστης 

Χατζηνάκης 

8 

ΧΟΡΩΔΙΑ 

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 πάνω από 85 χρόνια 

διαρκούς παρουσίας, η Χορωδία συμμετέχει σε συναυλίες και 

προγράμματα εντός και εκτός σχολείου, συχνά σε συνεργασία 

με την Ορχήστρα. 

ΓΥΜΝΑΣΙΟ 
Δώρα 

Παναγοπούλου 

9 

ΙΤΑΛΙΚΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ  

Οι μαθητές θα μυηθούν στη φιλοσοφία του ρεύματος της 

Αναγέννησης, θα διδαχθούν τις τεχνικές και τα υλικά που 

χρησιμοποιούνταν στην αναγεννησιακή ζωγραφική και θα 

δημιουργήσουν τα δικά τους έργα τέχνης. Επίσης, θα έρθουν σε 

επαφή με την κουλτούρα, τα ήθη και τα έθιμα της Ιταλίας. 

ΓΥΜΝΑΣΙΟ 

Εμμανουέλα 

Νικολάου 

Ελένη Σαρρή 

 

ΟΜΙΛΟΙ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

Α/Α ΟΝΟΜΑ ΟΜΙΛΟΥ ΤΑΞΕΙΣ 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ 

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ / 

ΤΡΙΑ 

10 

DIY PHYSICS EXPERIMENTS 

Οι μαθητές θα αναπτύξουν τη δυνατότητα να δημιουργούν 

πειραματικές διατάξεις, να εκτελούν πειράματα και να εξηγούν 

με επιστημονικό τρόπο έννοιες της Φυσικής που συναντάμε 

στην καθημερινή μας ζωή. Έτσι, μέσα από βιωματικό τρόπο θα 

αντιληφθούν πως η Επιστήμη είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με 

τις συνήθειες της καθημερινής μας ζωής. 

Α΄ & B΄ 

ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 

Κωνσταντίνος 

Χανιώτης 

11 

VIDEO GAMES PHYSICS 

Οι μαθητές θα γνωρίσουν την ιστορία των βιντεοπαιχνιδιών 

και, αξιοποιώντας σύγχρονες εφαρμογές, θα διαπιστώσουν ότι 

οι δημιουργοί τους αξιοποιούν την επιστήμη της Φυσικής για 

να επιτύχουν τον απαιτούμενο ρεαλισμό. Θα παρατηρήσουν, 

θα πειραματιστούν και θα γνωρίσουν τους νόμους της 

Φυσικής, μέσα από τα Video Games. 

Γ΄ 

ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 
Λάμπρος Τσιουρής 



12 

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ ΜΕΣΑ ΑΠΟ 

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ 

Οι μαθητές θα γνωρίσουν τις βασικές έννοιες και τις 

σημαντικότερες ανακαλύψεις στη Σύγχρονης Φυσικής και 

Αστροφυσικής, θα μάθουν μέσα από βιωματικές δράσεις για 

μεγάλα επιτεύγματα και πειράματα όπως CERN, Webb 

telescope και αποστολή στη σελήνη Artemis 1. 

 Β΄ & Γ΄  

ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 
Ελένη Ντόμαρη 

13 

ΧΗΜΕΙΑΣ 

Οι μαθητές θα ανακαλύψουν τη μαγεία της Χημείας μέσα από 

πειράματα. 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 

14 

COMPUTER GAME PROGRAMMING 

Press any key to start the Game! 

Ήρθε η ώρα να φτιάξετε το δικό σας παιχνίδι! Στον Όμιλο οι 

μαθητές θα έχουν την ευκαιρία να αναπτύξουν την αλγοριθμική 

τους σκέψη, να ανακαλύψουν τις δυνατότητες του οπτικού 

προγραμματισμού και να εξοικειωθούν με τη χρήση νέων 

τεχνολογιών. 

Α΄ 

ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 

Αλεξάνδρα 

Ψαλτίδου 

15 

FAB LAB 

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 

16 

WEBSITE DESIGNERS 

Οι μαθητές περνούν στη θέση του δημιουργού και γίνονται 

επαγγελματίες προγραμματιστές – website designers και όχι 

απλά χρήστες ενός ιστότοπου! Αναλύουν τις ανάγκες που θα 

πρέπει να καλύπτει το website τους, το σχεδιάζουν και τελικά 

το υλοποιούν, έχοντας στη διάθεσή τους σύγχρονες γλώσσες 

προγραμματισμού (HTML), εξειδικευμένες εφαρμογές 

επεξεργασίας πολυμέσων και λογισμικό κατασκευής 

ιστοσελίδων. 

Β΄ & Γ΄ 

ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 
Ιωάννα Πυλιώτη 

17 

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 τις 

Γ΄ 

ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 

Αγγελής 

Τριανταφύλλου 



τεχνολογικές εξελίξεις της Μηχανικής, τα μυστικά των 

εμπορικών, πολιτικών και μαχητικών αεροσκαφών, πλοίων και 

υποβρυχίων, καθώς και την απαραίτητη τεχνολογία για 

διαστημικά ταξίδια.  

18 

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 

19 

ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ 

Οι μαθητές θα 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 

20 

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗ 

Οι μαθητές μαθαίνουν τους κανονισμούς, την τεχνική και την 

τακτική του αθλήματος. Παίζουν ομαδικά και εκπροσωπούν το 

Σχολείο σε αγώνες. 

ΓΥΜΝΑΣΙΟ 

Βασιλική 

Τασσοπούλου, 

Αικατερίνη 

Φαλούκα 

21 

ΣΤΙΒΟΣ (ΑΛΜΑΤΑ – ΔΡΟΜΟΙ – ΡΙΨΕΙΣ) 

Ανάπτυξη ταχύτητας δύναμης αντοχής και γνωριμία με όλα τα 

αγωνίσματα του στίβου. 

ΓΥΜΝΑΣΙΟ Ζωή Μαυροφρυδά 

22 

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ (μόνο αγόρια) 

Οι μαθητές εξελίσσουν τις ποδοσφαιρικές τους ικανότητες 

μέσω του παιχνιδιού, προετοιμάζονται για τους σχολικούς 

αγώνες ποδοσφαίρου και ενημερώνονται για τις διεθνείς 

εξελίξεις στο χώρο του αθλήματος. 

Γ΄ 

ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 

Κων/νος 

Ζαφειρόπουλος 

23 

ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ 

Οι μαθητές μαθαίνουν τους κανονισμούς, την τεχνική και την 

τακτική του Volley. Παίζουν ομαδικά και εκπροσωπούν το 

Σχολείο σε αγώνες. 

Α΄ & B΄ 

ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 

Παναγιώτης 

Κεχαγιάς 

24 

ΧΟΡΕΥΟΥΜΕ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ 

Οι μαθητές χορεύουν, εξωτερικεύουν συναισθήματα, 

κοινωνικοποιούνται ενώ, ταυτόχρονα, γυμνάζονται. Επίσης, 

μαθαίνουν παραδοσιακά στοιχεία κάθε περιοχής. Γνωρίζουν 

την κουλτούρα κάθε τόπου και την ιστορία του. 

ΓΥΜΝΑΣΙΟ 
Αικατερίνη 

Τσιούφη 



ΟΜΙΛΟΙ ΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΕΚΦΡΑΣΗΣ  

Α/Α ΟΝΟΜΑ ΟΜΙΛΟΥ ΤΑΞΕΙΣ 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ 

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ / 

ΤΡΙΑ 

25 

ACG MUN 

Οι μαθητές αναπτύσσουν δεξιότητες έρευνας, δημιουργικής και 

κριτικής σκέψης, συμμετέχοντας σε προσομοιώσεις θεσμών 

των Ηνωμένων Εθνών. 

Γ΄ 

ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 
Veralisa Miliaresi 

26 

FORENSICS 

Τα παιδιά έχουν την ευκαιρία να διαλέξουν ανάμεσα στα εξής 

λογοαθλήματα και να προετοιμαστούν για τον 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 επιπλέον 

εξάσκησης κάθε Σάββατο (Β, Γ Γυμνασίου, μόνο) 

B΄ & Γ' 

ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 

Christina Chryssaki, 

Nikoleta 

Sarantopoulou 

27 

JUNIOR FORENSICS 

Τα παιδιά θα μάθουν πώς να επιχειρηματολογούν και θα 

κάνουν μία εισαγωγή στο Debate, Group Discussion και 

Impromptu Speaking. Θα αποκτήσουν δεξιότητες που θα τους 

είναι χρήσιμες στη ζωή. Θα μάθουν τεχνικές για το πώς να 

μιλούν μπροστά σε ακροατήριο και θα τονωθεί η 

αυτοπεποίθηση τους. Στο τέλος της χρονιάς, τα παιδιά θα έχουν 

την ευκαιρία να συμμετάσχουν στο εσωτερικό τουρνουά 

"Junior Forensics Tournament". 

Α' 

ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 

Χρυσάνθη (Σάντυ) 

Αγραφιώτη, 

Γκιζέλα Ιωσήφ  

28 

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 Κωνσταντίνος Γάκης 
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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 

Πηνελόπη Βαζούρα 

Μαρία Λαδά 
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ΟΜΙΛΟΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ 

ΕΚΦΡΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ 

Οι μαθητές θα γνωρίσουν κλασικά έργα λογοτεχνίας μέσα από 

την εκφραστική ανάγνωση αυτών και την εξάσκηση στη 

δημιουργική γραφή. Θα ασχοληθούν με έργα Βρετανών, 

Ιταλών και Τσέχων συγγραφέων και θα προταθεί η συνεργασία 

με ελληνικά σχολεία του εξωτερικού, σε projects σχετικά με 

την ποίηση και την πεζογραφία. Ακόμη, θα γνωρίσουν και θα 

συνομιλήσουν διά ζώσης με διακεκριμένους Έλληνες και 

Ελληνίδες Συγγραφείς, αλλά και θα συμμετάσχουν σε 

σχετικούς διασχολικούς διαγωνισμούς. 

ΓΥΜΝΑΣΙΟ Άννα Ξένου 



ΟΜΙΛΟΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

Α/Α ΟΝΟΜΑ ΟΜΙΛΟΥ ΤΑΞΕΙΣ 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ 

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ / 

ΤΡΙΑ 
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UNESCO 

Οι μαθητές θα προετοιμαστούν για τη συμμετοχή τους στο 8ο 

ετήσιο μαθητικό Συμπόσιο των Γυμνασίων Αττικής που 

ανήκουν στο Δίκτυο ASPnet Unesco, καθώς και για τη 

συμμετοχή τους στο 5ο Παγκόσμιο Συμπόσιο Πολιτιστικής 

Κληρονομιάς για Νέους 2023.  

ΓΥΜΝΑΣΙΟ 

Μαρία Κόρδα, 

Κωνσταντίνος 

Μπάλλος 
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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 
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TA ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΙΣΠΑΝΙΑΣ 

Ένα ταξίδι στα μυστικά της Ισπανίας, στην ιστορία και στον 

πολιτισμό της, μέσα από παιχνίδια γρίφων και webquest. 

ΓΥΜΝΑΣΙΟ 

Σπυριδούλα Κάντα, 

Αθανάσιος 

Γιαννόπουλος 
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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. 

ΓΥΜΝΑΣΙΟ 
Σοφία 

Λυμπεροπούλου 
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ΧΡΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΡΩΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΒΗΓΚΙΑΣ 

Τα μέλη του Ομίλου θα γνωρίσουν την ιστορία, τη γεωγραφία  

καθώς και πολιτιστικά  στοιχεία της περιοχής της Προβηγκίας 

και της ευρύτερης Κυανής Ακτής. Επιπλέον, θα προσεγγίσουν 

το καλλιτεχνικό ρεύμα του Ιμπρεσιονισμού και τους 

κυριότερους εκφραστές του, καθώς και την τέχνη της 

αρωματοποιίας. 

ΓΥΜΝΑΣΙΟ Μαρία Μυτιληναίου 
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ΜΙΚΡΟΙ ΤΑΞΙΔΕΥΤΕΣ 

«Ταξίδια» σε χώρες, πόλεις και χωριά του κόσμου. Περιηγήσεις 

σε τόπους του χθες και του σήμερα, σε εικόνες, γεύσεις, 

μουσικές, ανθρώπους και συνήθειες. «Ταξίδια» από τα οποία οι 

μαθητές θα κερδίσουν πολύτιμες γνώσεις και εμπειρίες, καθώς 

και έμπνευση για τα δικά τους μελλοντικά ταξίδια. 

ΓΥΜΝΑΣΙΟ 

Γεωργία 

Σταματάκου,  

Μαρία  Μιχαηλίδου  

 

ΟΜΙΛΟΙ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΩΝ 

Α/Α ΟΝΟΜΑ ΟΜΙΛΟΥ ΤΑΞΕΙΣ 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ 

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ / 

ΤΡΙΑ 
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ENGLISH EVENTS PLANNERS 

Τα μέλη του ομίλου English Events Planners διοργανώνουν 

δρώμενα όπως το Halloween, η Ημέρα των Ευχαριστιών, το 

ετήσιο φεστιβάλ Αγγλικής λογοτεχνίας και άλλα! 

Συνεργάζονται κατά τη διάρκεια της ώρας του ομίλου αλλά και 

αυτόνομα για να αξιοποιήσουν τα ενδιαφέροντα και τις 

ΓΥΜΝΑΣΙΟ 
Ελπίδα Καρμάλη, 

Χριστίνα Τζίβα 



ικανότητές τους και να συντονίσουν δραστηριότητες, με 

ενθουσιασμό, θετική ενέργεια και διάθεση προσφοράς. 
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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 

Χρυσούλα 

Κουτσοθανάση 
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ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΟΣ 

Στον όμιλο σκάκι οι αθλητές παίζουν και διασκεδάζουν 

πνευματικά. Διδάσκονται βασικές και προχωρημένες τεχνικές 

του παιχνιδιού, το ευ αγωνίζεσθαι και προσεγγίζουν τα μυστικά 

της ανάλυσης περίπλοκων θέσεων και της αυτοσυγκέντρωσης. 

Α΄ & B΄ 

ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 
Στάθης Γαζής 
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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 

Βαρβάρα Μάμιδα, 

Κων/νος 

Γκαρμπολάς  

 

 


