
 
 
 
 

ΟΜΙΛOI Α΄, Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ - IB 
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. 

ΛΥΚΕΙΟ – 

IB1 

Στέλλα 

Καραγεωργίου 

2 

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. 

ΛΥΚΕΙΟ - ΙΒ Πέτρα Τσέλιου 

3 

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! 

 ΛΥΚΕΙΟ - ΙΒ Ιωάννα Βασδέκη 

4 

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! 

 ΛΥΚΕΙΟ - ΙΒ Τζωρτζίνα Κώνστα 

5 

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ CINEPHILIA 

Οι μαθητές θα γνωρίσουν την ιστορία και τα ρεύματα του 

κινηματογράφου, θα παρακολουθήσουν ταινίες, θα τις 

συζητήσουν, θα δημιουργήσουν σενάρια και, ίσως, γυρίσουν 

ταινίες μικρού μήκους, για να μεταδώσουν κοινωνικά 

μηνύματα, αναλαμβάνοντας αντίστοιχους ρόλους. 

Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ 

IB 

Μαρία Ελένη 

Πλιακοστάμου,  

Ιωάννης Παρίσης 
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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. 

 ΛΥΚΕΙΟ - ΙΒ 
Ορέστης 

Χατζηνάκης 

7 

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. 

ΛΥΚΕΙΟ - ΙΒ 
Δώρα 

Παναγοπούλου 

 

ΟΜΙΛΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

Α/Α ΟΝΟΜΑ ΟΜΙΛΟΥ ΤΑΞΕΙΣ 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ 

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ / 

ΤΡΙΑ 

8 

VISUALISING MATHEMATICS –  

3D MODELLING & PRINTING  

Οι μαθητές θα γνωρίσουν την πρακτική χρήση των 

μαθηματικών και τη συνεισφορά τους στη θεμελίωση και 

την ανάπτυξη της τεχνολογίας. Οι μαθητές θα εργαστούν 

ομαδικά, κατασκευάζοντας τρισδιάστατα αντικείμενα και θα 

ασκηθούν στη λήψη αποφάσεων. 

Α΄ 

ΛΥΚΕΙΟΥ 
Ιωάννης Ζαχαρίας 

9 

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 

10 

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 

11 

ΕΞΕΡΕΥΝΩΝΤΑΣ ΤΑ ΜΥΣΤΗΡΙΑ ΤΟΥ 

ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ 

Οι μαθητές θα γνωρίσουν τις λειτουργίες του ανθρωπίνου 

εγκεφάλου, του πιο περίπλοκου και ταυτόχρονα θαυμαστού 

οργάνου. Παρά τη σημαντική σχετική έρευνα, υπάρχει 

ακόμα αρκετό μυστήριο για τη λειτουργία του. Με 

παρουσιάσεις και πειράματα, οι μαθητές θα γνωρίσουν 

καλύτερα τον ανθρώπινο εγκέφαλο.  

ΛΥΚΕΙΟ - IB 

Βασίλης 

Σταματάκης 

Μαργαρίτα Ζόγκα 
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ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ  

(ΜΟΝΟ ΘΕΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΝΤΟΛΙΣΜΟΣ) 

Οι μαθητές θα εξοικειωθούν με βασικές έννοιες της 

Πυρηνικής Φυσικής, τη λειτουργία των αντιδραστήρων 

(ελεγχόμενη πυρηνική σχάση), τους σχετικούς κινδύνους, 

την κοινωνική επίδραση και τους εξοπλισμούς. Θα γίνει 

παρουσίαση του CERN και οι μαθητές θα προετοιμαστούν 

για τη συμμετοχή τους στο Physics Masterclass 2023. 

Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ  

IB 1 

Θεοδόσιος 

Δρακόπουλος 

13 

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.  

Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ Λάμπρος Τσιουρής 

 

ΟΜΙΛΟΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

Α/Α ΟΝΟΜΑ ΟΜΙΛΟΥ ΤΑΞΕΙΣ 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ 

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ / 

ΤΡΙΑ 
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ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ & ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ 21ΟΥ ΑΙΩΝΑ: 

Η ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΗΝ  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 αξιολόγηση κάθε πληροφορίας. Θα 

αναπτύξουν, επίσης, δεξιότητες καινοτομίας, τις οποίες θα 

εφαρμόσουν σε θέματα επιχειρηματικότητας και, 

ειδικότερα, σε στρατηγικές προβολής και προώθησης ιδεών. 

ΛΥΚΕΙΟ - IB Ηλίας Μηνάς 

15 

HUMANOID ROBOTICS 

Οι μαθητές θα ασχοληθούν με τον προγραμματισμό των 

ρομπότ Pepper και Nao. Θα ασκηθούν με προγραμματισμό 

υψηλού επιπέδου σε ρομπότ, τα οποία έχουν την ικανότητα 

να συνομιλήσουν με ανθρώπους. 

A΄ ΛΥΚΕΙΟΥ Σπυρίδων Φούντας 

16 

YOUNG BUSINNESS TALENTS 

Οι μαθητές θα δημιουργήσουν ομάδες 3 - 4 ατόμων και θα 

συναγωνιστούν με άλλες ομάδες, βάσει σεναρίου. Στη 

συνέχεια θα λάβουν αποφάσεις με αντικείμενο τη διοίκηση 

μιας εικονικής επιχείρησης και την προσομοίωση 

επιχειρηματικών σεναρίων, με τη χρήση εκπαιδευτικού 

λογισμικού. 

ΛΥΚΕΙΟ - IB 
Γεώργιος 

Παπαχρήστου 

17 

ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΕΣ 

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΓΗΣ 

Οι μαθητές θα γνωρίσουν τις βασικές αρχές δορυφορικής 

παρατήρησης Γης και, συγκεκριμένα, το ηλεκτρομαγνητικό 

φάσμα και την αξιοποίησή του από τους δορυφόρους και, 

ταυτόχρονα, θα μάθουν βασικές αρχές προγραμματισμού 

στη γλώσσα Python. Οι γνώσεις αυτές αξιοποιούνται 

σήμερα στην ανάπτυξη εφαρμογών, όπως ο εντοπισμός 

αλλαγής τοπιού, η χαρτογράφηση καμένων εκτάσεων, η 

πρόβλεψη τύπου καλλιέργειας σε γεωργικές εκτάσεις κ.ά. 

ΛΥΚΕΙΟ - IB Θανάσης Δρίβας 



 

ΟΜΙΛΟΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

Α/Α ΟΝΟΜΑ ΟΜΙΛΟΥ ΤΑΞΕΙΣ 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ 

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ / 

ΤΡΙΑ 

18 

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 

19 

ΣΤΙΒΟΣ (ΑΛΜΑΤΑ – ΔΡΟΜΟΙ – ΡΙΨΕΙΣ) 

Ανάπτυξη ταχύτητας δύναμης αντοχής και γνωριμία με όλα 

τα αγωνίσματα του στίβου 

ΛΥΚΕΙΟ - ΙΒ 
Ζωή Μαυροφρυδά 

 

20 

ZUMBA FITNESS (μόνο κορίτσια) 

Οι μαθήτριες συνειδητοποιούν ότι ο χορός συμβάλλει στην 

πνευματική, ψυχική αλλά και σωματική καλλιέργεια, 

χρησιμοποιώντας τις σωστές τεχνικές. 

ΛΥΚΕΙΟ – ΙΒ 
Λούση 

Κωνσταντινίδου 

21 

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. 

ΛΥΚΕΙΟ – ΙΒ 
Αικατερίνη 

Τσιούφη 

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. 

ΛΥΚΕΙΟ – 

ΙΒ1 

Κων/νος 

Ζαφειρόπουλος 

Σωτήρης 

Αϊβαλιώτης 

 

 ΟΜΙΛΟΙ ΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΕΚΦΡΑΣΗΣ 

Α/Α ΟΝΟΜΑ ΟΜΙΛΟΥ ΤΑΞΕΙΣ 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ 

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ / 

ΤΡΙΑ 
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ACG MUN 

Οι μαθητές αναπτύσσουν δεξιότητες έρευνας, δημιουργικής 

και κριτικής σκέψης, συμμετέχοντας σε προσομοιώσεις 

θεσμών των Ηνωμένων Εθνών. 

ΛΥΚΕΙΟ - ΙΒ 

Βεραλίζα 

Μηλιαρέση, 

Μαίρη 

Πετροπούλου, 

Ζηνοβία Πίσσαρη 

24 

EUROPEAN YOUTH PARLIAMENT 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Νέων είναι προσομοίωση του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, για εφήβους 16 – 19 ετών. Οι 

μαθητές θα γνωρίσουν τον τρόπο λειτουργίας του θεσμού, 

καθώς και τα χαρακτηριστικά του ευρωπαίου πολίτη και θα 

προετοιμαστούν για συμμετοχή στις εργασίες του EYP – 

Greece και το αντίστοιχο Ευρωπαϊκό. 

ΛΥΚΕΙΟ - ΙΒ 

Βασιλική 

Γιαννοπούλου, 

Χρύσα 

Μπαμπούρη - Σμιθ 

25 

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 – 

ΙΒ1 

Κωνσταντίνος 

Γάκης 
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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 επιπλέον εξάσκησης κάθε Σάββατο. 

ΛΥΚΕΙΟ  - ΙΒ 

Χριστίνα 

Χρυσάκη, 

Νικολέτα 

Σαραντοπούλου 

 

ΟΜΙΛΟΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

Α/Α ΟΝΟΜΑ ΟΜΙΛΟΥ ΤΑΞΕΙΣ 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ 

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ / 

ΤΡΙΑ 
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ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ 

Αρχικά, οι μαθητές θα ενημερωθούν για το έργο των ΜΚΟ 

και άλλων φορέων και θα συνεργαστούν μαζί τους. 

Εργαζόμενοι ομαδικά, θα στηρίξουν έμπρακτα το έργο τους  

(πωλήσεις σε Bazaar, καθαρισμός παραλίας, εθελοντικές 

δράσης κ.ά.). Επίσης, θα γίνουν παρουσιάσεις από και προς 

τους μαθητές, με στόχο την ενημέρωση για κοινωνικά και 

περιβαλλοντικά θέματα που απασχολούν την κοινωνία μας. 

ΛΥΚΕΙΟ - ΙΒ   

Δάφνη 

Βλαχαντώνη 

Ζωή Λιβανού 

28 

ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ 

Οι μαθητές θα γνωρίσουν την Ψυχολογία, μέσα από τα 

σπουδαιότερα επιτεύγματα της επιστήμης, τον 20ο αι. 

Πηγαίνοντας, αντίστροφα, από την πράξη στη θεωρία, θα 

οδηγηθούν σε δικά τους συμπεράσματα και θα αναρωτηθούν 

για την ανθρώπινη συμπεριφορά και ψυχοσύνθεση. Θα 

εστιάσουν σε μελέτες που παρείχαν νέα δεδομένα στην 

Ψυχολογία, ερευνώντας αν ισχύουν και σήμερα.  

Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ 
Μαρία 

Φωτεινοπούλου 
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VIKINGS & OLYMPIANS! 

Ελλάδα - Δανία: οι μαθητές θα συνεργαστούν με μαθητές 

από σχολείο της Κοπεγχάγης, με στόχο να γνωρίσουν τον 

σκανδιναβικό τρόπο ζωής, να προσεγγίσουν αμοιβαία τις 

συνήθειες, την ιστορία, και τον πολιτισμό των δύο χωρών 

μέσα από ποικίλες δραστηριότητες. Επίσης, θα έχουν την 

ευκαιρία να φιλοξενήσουν μαθητές από την Κοπεγχάγη! 

ΛΥΚΕΙΟ – 

ΙΒ1 

Χριστίνα  

Κορωναίου, 

Άσπα Κριντήρα 

 

 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 

ικανότητές τους και να συντονίσουν δραστηριότητες, με 

ενθουσιασμό, θετική ενέργεια και διάθεση προσφοράς.  

ΛΥΚΕΙΟ - ΙΒ   
Ελπίδα Καρμάλη, 

Χριστίνα Τζίβα 

 


