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Ψυχικό, 19 Σεπτεμβρίου 2022 

 

 

Θέμα: Προαιρετικές Απογευματινές Δραστηριότητες σχολικού έτους 2022-2023 

 

 

Αγαπητοί γονείς,  

 

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι κατά το σχολικό έτος 2022-2023 προσφέρουμε στους 

μαθητές μας, όπως κάθε χρόνο, ποικίλες εξωδιδακτικές δραστηριότητες. Η συμμετοχή των 

μαθητών σε δράσεις που ανταποκρίνονται στα προσωπικά τους ενδιαφέροντα βοηθάει 

στην καλλιέργεια των ιδιαίτερων κλίσεων και δεξιοτήτων τους, στην ανάπτυξη συλλογικού 

πνεύματος και στην ευαισθητοποίησή τους σε θέματα ευρύτερου ενδιαφέροντος. Στο 

πλαίσιο αυτό, θα προσφερθούν για το σχολικό έτος 2022-2023 οι απογευματινές 

δραστηριότητες που ακολουθούν. 

 

Unplugged Orchestra 

Η Unplugged Orchestra είναι ένα μουσικό σύνολο rock μουσικής, που δραστηριοποιείται 

σε όλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς, με πολλές εμφανίσεις σε εκδηλώσεις του Σχολείου. 

Στην ορχήστρα μπορούν να συμμετάσχουν όσα παιδιά γνωρίζουν κάποιο μουσικό όργανο 

(πιάνο, βιολί, φλάουτο, σαξόφωνο, ακουστική κιθάρα, μπάσο, ντραμς, ηλεκτρική κιθάρα, 

κ.ά.) σε ικανοποιητικό επίπεδο. Οι πρόβες της Unplugged Orchestra θα πραγματοποιούνται 

κάθε Τρίτη στην αίθουσα μουσικής 321 (σοφίτα) του «Μπενακείου». 

Καθηγητής-Σύμβουλος: κ. Σ. Τσοκάκης 

 

College Symphony Orchestra 

H College Symphony Orchestra είναι μία συμφωνική ορχήστρα που απευθύνεται σε 

μαθητές που γνωρίζουν ένα συμφωνικό μουσικό όργανο, έγχορδο ή πνευστό σε καλό 

επίπεδο (βιολί, βιόλα, τσέλο, φλάουτο, πιάνο).  Οι πρόβες της ορχήστρας 

θα πραγματοποιούνται κάθε Πέμπτη στην αίθουσα μουσικής 321 (σοφίτα) του 

«Μπενακείου».  

Καθηγητής – Σύμβουλος: κ. Δ. Παπαγιαννάκις 

 

Μπάντα κρουστών  

Απευθύνεται στους μαθητές όλων των τάξεων που θέλουν να παίξουν κρουστά και να 

συμμετέχουν στις δύο παρελάσεις όπως και σε άλλες εκδηλώσεις της μπάντας. Τα 

μαθήματα θα πραγματοποιούνται  κάθε Πέμπτη στην αίθουσα μουσικής στο κτίριο Ντέιβις.  

Καθηγητής - Σύμβουλος: κ. Τ. Πέππας 

 

Guitar Project 

Το πρόγραμμα Guitar Project, στηρίζεται στην ομαδική διδασκαλία κλασικής και ακουστικής 

κιθάρας (όχι ηλεκτρικής). Απευθύνεται σε μαθητές όλων των τάξεων που θέλουν να παίξουν 

κιθάρα και να βελτιώσουν το επίπεδο δεξιοτεχνίας τους μέσω της ομάδας. Οι μαθητές που 

συμμετέχουν στο πρόγραμμα θα πραγματοποιούν συναυλίες κατά τη διάρκεια της χρονιάς 

σε εκδηλώσεις του Κολλεγίου.  Τα μαθήματα θα γίνονται κάθε Παρασκευή στην αίθουσα 

μουσικής 321 (σοφίτα) του «Μπενακείου». 

Καθηγητής-Σύμβουλος: κ. Γ. Μιχαηλίδης 
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Απογευματινή Χορωδία 

Η Ομάδα Σύγχρονου και Έντεχνου Χορωδιακού Τραγουδιού απευθύνεται στους μαθητές 

όλων των τάξεων που αγαπούν το χορωδιακό τραγούδι και επιθυμούν να έρθουν σε επαφή 

τόσο με το σύγχρονο όσο και με το κλασικό ρεπερτόριο, μέσα από ένα  βιωματικό 

πρόγραμμα διδασκαλίας (ασκήσεις φωνητικής ανάπτυξης, χαλάρωσης, σωστής 

τοποθέτησης της φωνής και ελέγχου της αναπνοής). Οι πρόβες θα γίνονται κάθε Τρίτη στην 

αίθουσα Μουσικής στο κτίριο Ντέιβις,.      

Καθηγήτρια-Σύμβουλος: κ. Μ. Κομισοπούλου  

 

Forensics 

Το πρόγραμμα Forensics στοχεύει στην ανάπτυξη της κριτικής σκέψης και των ρητορικών 

ικανοτήτων των μαθητών στην αγγλική γλώσσα. Οι συναντήσεις πραγματοποιούνται κάθε 

Πέμπτη 15:40 – 16:55 για το Group Discussion, Ιmproptu Speaking, Original Oratory*, Duet 

Acting* and Oral Interpretation of Literature* και κάθε Σάββατο (11:00-13:30 για τα νέα μέλη, 

& 13:30-16:00 για τους προχωρημένους) για Debate (*Για τα events αυτά υπάρχει η 

δυνατότητα, σε συνεννόηση με τον/-ην μαθητή/-ήτρια, να πραγματοποιηθούν οι 

προπονήσεις κάθε Τρίτη  15:40 – 16:55). 

Οι μαθητές μπορούν να συμμετέχουν σε ένα ή περισσότερα Forensics events και έχουν τη 

δυνατότητα να εκπροσωπήσουν το Σχολείο σε εθνικούς και διεθνείς διαγωνισμούς κατά τη 

διάρκεια της χρονιάς. Το πρόγραμμα υλοποιείται σε διασχολικό επίπεδο από προπονητές 

και καθηγητές του Κολλεγίου Αθηνών και Κολλεγίου Ψυχικού. Για τη συμμετοχή ενός μαθητή 

είναι απαραίτητη και η συμπλήρωση της ηλεκτρονικής φόρμας μέσω e-Apply, που θα γίνει 

με νέα ενημέρωσή σας εντός του Σεπτεμβρίου. 

Υπεύθυνη: κ. Καλλίνα Μπασλή 

Οικονομική Ολυμπιάδα 

Στην Ελλάδα, ο διαγωνισμός της Οικονομικής Ολυμπιάδας διοργανώθηκε για πρώτη φορά 

κατά τη σχολική χρονιά 2020-2021 από το ΚΕΦίΜ – Μάρκος Δραγούμης σε συνεργασία με 

το τσέχικο Ινστιτούτο Οικονομικής Εκπαίδευσης (INEV), διοργανωτή φορέα της Διεθνούς 

Οικονομικής Ολυμπιάδας. Η Οικονομική Ολυμπιάδα διοργανώνεται με την έγκριση του 

Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, την υποστήριξη της Γενικής Γραμματείας 

Απόδημου Ελληνισμού και Δημόσιας Διπλωματίας του Υπουργείου Εξωτερικών της 

Ελλάδος για τα σχολεία του Απόδημου Ελληνισμού, και την υποστήριξη της Τράπεζας της 

Ελλάδος. 

Πρόκειται για έναν πανελλήνιο διαγωνισμό οικονομικών γνώσεων που απευθύνεται σε 

μαθήτριες και μαθητές Λυκείων της Ελλάδας ή του απόδημου ελληνισμού και φιλοδοξεί να 

συμβάλλει στην περαιτέρω ανάπτυξη των δεξιοτήτων και των γνώσεων των μαθητών στο 

πεδίο των οικονομικών σπουδών. Ο Διαγωνισμός αποτελείται από τρεις φάσεις: τον 

Σχολικό, τον Περιφερειακό και τον Τελικό Γύρο. 

Η Οικονομική Ολυμπιάδα έχει ως στόχο την ενίσχυση του ενδιαφέροντος των μαθητών και 

των μαθητριών λυκείου για την οικονομική επιστήμη, καθώς επίσης και τον εντοπισμό και 

την ενθάρρυνση μιας νέας γενιάς ταλαντούχων μελλοντικών οικονομολόγων. 

Ο Σχολικός γύρος οργανώνεται στο επίπεδο της σχολικής μονάδας από τον υπεύθυνο 

καθηγητή με την στήριξη της ομάδας της Οικονομικής Ολυμπιάδας. Ο διαγωνισμός 

διεξάγεται διαδικτυακά, και δεν απαιτεί ιδιαίτερο χρόνο και γνώσεις προετοιμασίας. 

Ο Περιφερειακός γύρος οργανώνεται σε περιφερειακό επίπεδο είτε με τη φυσική παρουσία 

των διαγωνιζομένων 

Ο τελικός οργανώνεται από το ΚΕΦίΜ – Μάρκος Δραγούμης στην Αθήνα. 
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Οι πέντε διαγωνιζόμενοι με τις καλύτερες επιδόσεις προκρίνονται στον τελικό της Διεθνούς 

Οικονομικής Ολυμπιάδας που διοργανώνει το τσεχικό Ινστιτούτο Οικονομικής Εκπαίδευσης 

(INEV) και διεξάγεται στις αρχές της επόμενης σχολικής χρονιάς σε μία από τις χώρες που 

συμμετέχουν στον διαγωνισμό. 

Τα μαθήματα θα πραγματοποιούνται κάθε Πέμπτη.  

Καθηγητής – Σύμβουλος: κ. Α. Ιωάννου 

 

Πανελλήνιος Διαγωνισμός Βιολογίας για την συγκρότηση ομάδας μαθητών που θα 

εκπροσωπήσουν την Ελλάδα στην Διεθνή Ολυμπιάδα Βιολογίας. 

Η Διεθνής Ολυμπιάδα της Βιολογίας (IBO) είναι ένας διαγωνισμός για τους σπουδαστές 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στον οποίο εξετάζονται οι δεξιότητές τους στην αντιμετώπιση 

των βιολογικών προβλημάτων και την εξέταση των βιολογικών πειραμάτων. Το ενδιαφέρον 

για τη βιολογία, η ευρηματικότητα, η δημιουργικότητα και η εμμονή είναι απαραίτητα. Κάθε 

συμμετέχουσα χώρα στέλνει τέσσερις σπουδαστές, οι οποίοι είναι οι νικητές των αντίστοιχων 

εθνικών ανταγωνισμών. Η διοργάνωση του Πανελλήνιου διαγωνισμού γίνεται από την 

Πανελλήνια Ένωση Βιοεπιστημόνων https://pdbio.pev.gr/. Στο πλαίσιο αυτό το Κολλέγιο 

Αθηνών προετοιμάζει τους μαθητές Α’ και Β’ Λυκείου για την συμμετοχή τους στον 

Πανελλήνιο διαγωνισμό.  

Τα μαθήματα θα γίνονται κάθε Πέμπτη για τους μαθητές της Α’ Λυκείου και κάθε Παρασκευή 

για τους μαθητές της Β’ Λυκείου. 

Καθηγήτριες – Σύμβουλοι: κ. Γεωργατζάκου, κ. Μοσχονά  
 

EOES-lab  

H Ομάδα EOES-lab απευθύνεται σε μαθητές της Β΄ Λυκείου και στόχος της είναι, μέσα από 

πειράματα, να αναπτύξουν τις πειραματικές/εργαστηριακές τους δεξιότητες και πρακτικές 

στις επιστήμες της Φυσικής, της Χημείας και της Βιολογίας. Παράλληλα οι μαθητές θα 

προετοιμαστούν για τη συμμετοχή τους στην Ευρωπαϊκή Ολυμπιάδα Πειραμάτων Φυσικών 

Επιστημών, που είναι ένας διεθνής διαγωνισμός μεταξύ τριμελών μαθητικών ομάδων από 

μαθητές Λυκείων μέχρι 17 ετών, ο οποίος διοργανώνεται από την European Olympiad of 

Experimental Science – EOES  (www.eoes.science), και. Σκοπός του διαγωνισμού είναι η 

προώθηση της πειραματικής διδασκαλίας των Φυσικών Επιστημών, καθώς και η εξοικείωση 

των μαθητών με την επιστημονική μεθοδολογία για την επίλυση πραγματικών προβλημάτων 

στην καθημερινή ζωή.   

Το Δεκέμβριο του 2022 θα διεξαχθεί στα εργαστήρια Φυσικής του Κολλεγίου Αθηνών ο 

Μαθητικός Διαγωνισμός Φυσικών Επιστημών EΟΕS στον οποίο θα συμμετάσχει το Σχολείο 

μας με Ομάδα Μαθητών της Β’ Λυκείου (3 τακτικά μέλη και 1 αναπληρωματικό). Όσοι 

μαθητές επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία αξιολόγησης για την επιλογή της 

αντιπροσωπευτικής ομάδας του Σχολείου πρέπει: 

α)  να έχουν Μ.Ο. βαθμολογίας στην Α’ Λυκείου σε καθένα από τα μαθήματα των Φυσικών 

Επιστημών (Φυσική, Χημεία και Βιολογία) τουλάχιστον 18,5.  

β)  να δηλώσουν συμμετοχή μέχρι την Τρίτη, 27 Σεπτεμβρίου 2022 στη Γραμματεία του 

Λυκείου (κ. Κωσταρίδη, γρ. 103, 1ος  όροφος).   

Η γραπτή δοκιμασία θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη, 28 Σεπτεμβρίου 2022 μεταξύ 13:30 – 

14:15. Οι υποψήφιοι θα εξεταστούν τόσο σε θέματα θεωρητικών γνώσεων όσο και σε 

εργαστηριακές δεξιότητες στα μαθήματα της Φυσικής, της Χημείας και της Βιολογίας. 

Τα μαθήματα θα πραγματοποιούνται κάθε Τρίτη (Φυσική), Πέμπτη (Βιολογία) και 

Παρασκευή (Χημεία) μέχρι τις αρχές Δεκεμβρίου. Η συμμετοχή είναι υποχρεωτική. 

Από τον 1ο διαγωνισμό 28/09/2022 θα επιλεγούν οι 4 μαθητές της αντιπροσωπευτικής 

ομάδας και το ποιος θα είναι αναπληρωματικός θα αποφασιστεί μετά από 2ο διαγωνισμό 

που θα πραγματοποιηθεί μετά από 2 εργαστηριακές ασκήσεις σε κάθε μάθημα. 
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Για πληροφορίες για τον Διαγωνισμό, την διαδικασία, το σχετικό χρονοδιάγραμμα και την 

ύλη των θεμάτων της γραπτής δοκιμασίας οι ενδιαφερόμενοι μαθητές πρέπει να 

επικοινωνήσουν με τους καθηγητές των Φυσικών Επιστημών.  

Τα μαθήματα θα γίνονται στα Εργαστήρια Φυσικής – Χημείας και Βιολογίας στον 3ο όροφο 

του Μπενακείου.  

Καθηγητές: κ. Ραφιός, κ. Αραπάκη, κ. Χαρατσής 

 

Προετοιμασία για τη συμμετοχή σε συνέδρια UNESCO 

Ο όμιλος UNESCO αποσκοπεί στην ευαισθητοποίηση των μαθητών για τα μεγάλα 

προβλήματα της ανθρωπότητας των οποίων τη λύση αναζητά η UNESCO. Τέτοια θέματα 

είναι η ειρήνη, ο διάλογος για τη συμφιλίωση των λαών, η ισότητα των ευκαιριών για όλους 

τους ανθρώπους - ανεξαρτήτως φύλου, φυλής, θρησκείας, ιδεολογίας, κοινωνικής τάξης - 

ο σεβασμός της διαφορετικότητας, η εκπαίδευση, η προστασία του περιβάλλοντος. Σκοπός 

επομένως του Ομίλου UNESCO είναι η διαμόρφωση συνειδητοποιημένων και ενεργών 

πολιτών, οι οποίοι θα υπηρετήσουν στο μέλλον τους προαναφερθέντες στόχους. Ο Όμιλος 

την τρέχουσα σχολική χρονιά 2022 – 2023 θα διοργανώσει δύο μαθητικά συνέδρια 

(Φεβρουάριος του 2023). Το πρώτο θα διεξαχθεί στις 2 και 3 Φεβρουαρίου και θα 

συμμετάσχουν οι έξι σχολικές μονάδες του Κολλεγίου Αθηνών. Το δεύτερο θα διεξαχθεί στις 

16 και 17 Φεβρουαρίου του 2023 στο Θέατρο του Κολλεγίου Αθηνών στο Ψυχικό και θα 

συμμετάσχουν εικοσιπέντε (25) ιδιωτικά και δημόσια Λύκεια της Αττικής. Το ακριβές θέμα θα 

οριστεί τις επόμενες εβδομάδες και θα σχετίζεται με την αειφορία που αποτελεί σταθερό 

επιδιωκόμενο στόχο της UNESCO καθώς και με τα 70 χρόνια από την ίδρυσή του διεθνούς 

οργανισμού. Τα κριτήρια επιλογής των μαθητών στον όμιλο είναι η προθυμία των μαθητών 

να εργαστούν για τους σκοπούς του ομίλου, ενδεχόμενη συμμετοχή τους στον Όμιλο τα 

προηγούμενα χρόνια, υψηλό γνωστικό επίπεδο της Ελληνικής και της Αγγλικής, οργανωτική 

και συνεργατική ικανότητα. Ο Όμιλος θα δεχθεί έως σαράντα (40) μαθητές. Σε περίπτωση 

που ο αριθμός των αιτήσεων υπερβεί τον προβλεπόμενο αριθμό, οι μαθητές θα κληθούν 

να αξιολογηθούν με κριτήριο ένα σχετικό γραπτό τεστ. Οι συναντήσεις του Ομίλου θα 

πραγματοποιούνται μέχρι τη διεξαγωγή του συνεδρίου (Φεβρουάριος 2023) κάθε Πέμπτη, 

έτσι ώστε να έχουν την άνεση οι μαθητές να προετοιμαστούν πάνω στο θέμα του Συνεδρίου. 

Καθηγητές Σύμβουλοι: Κ. Τσιώρης, Π. Τσίρος, Β. Ζορμπάς, Β. Δήμου 

 

Προετοιμασία για τη συμμετοχή σε συνέδρια MUN 

Το MUN είναι μία αναπαράσταση της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων 

Εθνών και των επιτροπών του με αντιπροσωπείες των κρατών-μελών, οι οποίες συζητούν 

και προτείνουν λύσεις για θέματα που απασχολούν τη διεθνή κοινότητα. Συγκεκριμένα, 

υποστηρίζονται πολιτικές απόψεις και παρουσιάζονται προτάσεις και θέσεις που τίθενται σε 

ψηφοφορία κατά το πρότυπο λειτουργίας του Ο.Η.Ε. και των Οργάνων του.  

Ο Όμιλος ΜUΝ συμμετέχει σε συνέδρια προσομοίωσης με άλλα σχολεία από την Ελλάδα 

και το εξωτερικό, στα οποία συζητούνται μείζονα θέματα της επικαιρότητας, 

παρουσιάζονται οι απόψεις των συμμετεχόντων μαθητών και γίνονται διαπραγματεύσεις 

πάνω στις προτάσεις τους. Οι μαθητές ενημερώνονται για τις θέσεις τόσο της χώρας την 

οποία εκπροσωπούν (η οποία δεν μπορεί να συμπίπτει με τη χώρα καταγωγής τους) όσο 

και της επιτροπής στην οποία λαμβάνουν μέρος.  
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Με την συμμετοχή τους στον όμιλο οι μαθητές μαθαίνουν να σκέπτονται και να ενεργούν 

ως υπεύθυνοι πολίτες, ικανοί να διαμορφώνουν απόψεις πάνω σε θέματα κοινωνικού και 

πολιτικού περιεχομένου. Έχουν την ευκαιρία να ανταλλάσσουν απόψεις με εφήβους της 

ηλικίας τους από όλο τον κόσμο για θέματα που απασχολούν τη διεθνή κοινότητα σήμερα, 

αναπτύσσοντας πνεύμα συνεργασίας και κριτικής σκέψης πάνω σε ζητήματα όπως η 

παγκόσμια ειρήνη, η αντιμετώπιση ανθρωπιστικών κρίσεων, τα ανθρώπινα δικαιώματα, η 

προστασία του περιβάλλοντος, η οικονομία, η κοινωνία, η πολιτική, η εκπαίδευση και ο 

πολιτισμός.  

Οι μαθητές που θα επιλεγούν για την συγκρότηση του ομίλου MUN έχουν την δυνατότητα 

συμμετοχής σε συναντήσεις που θα πραγματοποιούνται δύο φορές κάθε μήνα και ημέρα 

Τρίτη, στο πλαίσιο των απογευματινών δραστηριοτήτων του σχολείου. Οι ακριβείς 

ημερομηνίες θα οριστούν μετά την οριστική συγκρότηση της ομίλου και κατόπιν 

συνεννοήσεως με τους συμμετέχοντες μαθητές. Στόχος των συναντήσεων αυτών είναι η 

εξοικείωση των νέων μαθητών με την λειτουργία και την φιλοσοφία του ομίλου, η καλύτερη 

προετοιμασία τους για την συμμετοχή στα συνέδρια και η συμμετοχή τους σε 

παρουσιάσεις/συζητήσεις, που συνδέονται με την κύρια θεματολογία του ομίλου.  

Καθηγητές Σύμβουλοι: κ. Ασημακοπούλου, κ. Παλάντζας 

 

Βουλή των Εφήβων 

Σύμφωνα με την περιγραφή του εκπαιδευτικού προγράμματος Βουλή των Εφήβων: Βήματα 

Δημοκρατίας – Κάνοντας πράξη τη συμμετοχή, κάθε συμμετέχον σχολείο θα πρέπει να 

συγκροτήσει Ομάδες Συμμετοχικής Δράσης, οι οποίες αναλαμβάνουν τη δέσμευση να 

πραγματοποιήσουν τουλάχιστον οκτώ (08) συναντήσεις (σύνολο: 16 διδακτικές ώρες) με 

τους μαθητές και τις μαθήτριες στη διάρκεια της χρονιάς, κατά τις οποίες θα 

πραγματοποιηθούν οι προβλεπόμενες δραστηριότητες στο πλαίσιο του προγράμματος.  

Ως εκ τούτου, οι συναντήσεις της Ομάδας Συμμετοχικής Δράσης του Λυκείου Κολλεγίου 

Αθηνών, θα πραγματοποιούνται δύο φορές κάθε μήνα και ημέρα Τρίτη, στο πλαίσιο των 

απογευματινών δραστηριοτήτων του σχολείου. Οι ακριβείς ημερομηνίες θα οριστούν μετά 

την οριστική συγκρότηση της ομάδας και κατόπιν συνεννοήσεως με τους συμμετέχοντες 

μαθητές.  

Καθηγητής Σύμβουλος: κ. Παλάντζας 

 

 

 

Η συμμετοχή των μαθητών στις απογευματινές δραστηριότητες είναι εθελοντική. Οι 

δραστηριότητες αυτές θα ξεκινήσουν την Τρίτη, 4 Οκτωβρίου 2022 και προσφέρονται χωρίς 

οικονομική επιβάρυνση των γονέων. Οι μαθητές δεν μπορούν να επιλέξουν ταυτόχρονα δύο 

δραστηριότητες που πραγματοποιούνται το ίδιο απόγευμα. Όσοι επιθυμείτε ο γιος/η κόρη 

σας να χρησιμοποιεί απογευματινό λεωφορείο, θα πρέπει να αποστείλετε συμπληρωμένη 

και τη δήλωση μεταφοράς στο Τμήμα Μεταφοράς είτε με email στο 

metafora@athenscollege.edu.gr. Επισημαίνεται ότι οι μαθητές που είναι εγγεγραμμένοι στο 

σύστημα μεταφοράς του Ε.Ε.Ι. σε διπλή διαδρομή μετακινούνται δωρεάν, ενώ οι μαθητές 

που δεν είναι εγγεγραμμένοι στο σύστημα μεταφοράς του Ε.Ε.Ι. ή είναι εγγεγραμμένοι σε 

μονή διαδρομή επιβαρύνονται με ετήσια χρέωση 250€. 
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Εάν ενδιαφέρεστε να συμμετάσχει ο γιος/η κόρη σας στις προαναφερθείσες απογευματινές 

δραστηριότητες που προσφέρει το Σχολείο μας, παρακαλούμε να αποστείλετε τη 

συνημμένη δήλωση μέχρι την Τρίτη, 27 Σεπτεμβρίου 2022 στην ηλεκτρονική διεύθυνση 

ckoutsopoulou@athenscollege.edu.gr 

 

 

Με εκτίμηση,  

Χρίστος Ι. Κωνσταντόπουλος  

Συνδιευθυντής Κολλεγίου Αθηνών & 

Διευθυντής Λυκείου Κολλεγίου Αθηνών 
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΩΝ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ  

 

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 

Ο/Η υπογράφ________________________________________________________________, 

γονέας τ____ μαθητ__________________________________________________________, 

της ____ τάξης Γενικού Λυκείου, δηλώνω ότι επιθυμώ να παρακολουθήσει ο γιος / 

η κόρη μου τις ακόλουθες δραστηριότητες του Προγράμματος Απογευματινών 

Προαιρετικών Δραστηριοτήτων: 

 

Τάξη: __________________________ 

 

1. _________________________ Ημέρα: ____________________ 

2. _________________________ Ημέρα: ____________________ 

3. _________________________ Ημέρα: ____________________ 

4. _________________________ Ημέρα: ____________________ 

5. _________________________ Ημέρα: ____________________ 

 

 

____ δηλ______                        Ημερομηνία 

 

 

_________________________                             

_________________________ 
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