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Τα Κτήριά μας

ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΝ ΙΔΡΥΜΑ

ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ – ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ

ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ - ΓΥΜΝΑΣΙΟ

Τσολαΐνειο Davis Λίλα



Το Θέατρο

ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΝ ΙΔΡΥΜΑ

ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ – ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ

ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ - ΓΥΜΝΑΣΙΟ



Ενταγμένη στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα του σχολείου

• Δανειστική 

• Υποστηρίζει την εκπαιδευτική διαδικασία με την 

υλοποίηση ερευνητικών εργασιών από τους μαθητές

• με την προώθηση της φιλαναγνωσίας

Διαθέτει:

• 70.000 περίπου τόμους

• Συνδρομές σε βάσεις δεδομένων

• 200 περίπου τίτλους περιοδικών

• Δύο σταθερά εργαστήρια υπολογιστών και δύο  

με φορητούς

• 40 υπολογιστές για το κοινό

• Ιστοσελίδες με πληροφοριακό υλικό

• Eιδικά προγράμματα ΕΕΙ

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΝ ΙΔΡΥΜΑ

ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ – ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ

ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ - ΓΥΜΝΑΣΙΟ



ΙNFORMATICS CENTER – ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΜΑΡΤΙΝΟΥ

ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΝ ΙΔΡΥΜΑ

ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ – ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ

ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ - ΓΥΜΝΑΣΙΟ



ΣΤΑΔΙΟ «ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΔΕΛΤΑ»

ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΝ ΙΔΡΥΜΑ

ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ – ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ

ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ - ΓΥΜΝΑΣΙΟ



Αναλυτικό πρόγραμμα 
μαθημάτων β΄Γυμνασίου

ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΝ ΙΔΡΥΜΑ

ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ – ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ

ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ - ΓΥΜΝΑΣΙΟ



Αναλυτικό πρόγραμμα 
μαθημάτων γ΄Γυμνασίου

ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΝ ΙΔΡΥΜΑ

ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ – ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ

ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ - ΓΥΜΝΑΣΙΟ



ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ 8:30 8:30 8:30 8:30 8:30

ΩΡΑ ΛΗΞΗΣ 15:25 15:25 14:40 15:25 15:25

ΣΧΟΛΙΚΑ 
ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ 15:40 15:40 14:55 15:40 15:40

ΕΝΑΡΞΗ – ΛΗΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΝ ΙΔΡΥΜΑ

ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ – ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ

ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ - ΓΥΜΝΑΣΙΟ
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Βασικοί άξονες του MYP

• η ανακαλυπτική μάθηση

• η ανάπτυξη δεξιοτήτων

• ο μαθητής στο κέντρο των δραστηριοτήτων

• η εφαρμογή της γνώσης σε παγκόσμια κλίμακα



Κοινοί Στόχοι

«Αποστολή του Ελληνοαμερικανικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος
είναι να λειτουργήσει ως φάρος εκπαίδευσης στην Ελληνική
κοινωνία, διαμορφώνοντας υπεύθυνους πολίτες του κόσμου και
μελλοντικούς ηγέτες, με βάση την Ελληνική πνευματική
κληρονομιά και τις φιλελεύθερες αξίες της Αμερικής και της
Ευρώπης. Στοχεύουμε στην ουσιαστική παιδεία, παρέχοντας σε
κάθε άτομο την ευκαιρία να αξιοποιήσει το μέγιστο των
δυνατοτήτων του και να πραγματώσει τα προσωπικά του
οράματα. Φιλοδοξούμε επίσης να καλλιεργήσουμε σε κάθε
μαθητή τις έννοιες του αυτοσεβασμού και του σεβασμού των
άλλων, να αναπτύξουμε το αίσθημα του καθήκοντος προς την
κοινωνία και να συμβάλουμε στην ανάπτυξη ύψιστων ηθικών
αρχών. Επιδίωξή μας είναι οι απόφοιτοι του Κολλεγίου, μέσω της
ακαδημαϊκής αριστείας και της κριτικής σκέψης, να διακρίνονται
από δημιουργικότητα, διάθεση συνεργασίας και διερευνητικό
πνεύμα.»

Athens College Mission Statement



IB Learner Profile

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiS29ev08PlAhWDsaQKHeYeDuUQjRx6BAgBEAQ&url=https://twitter.com/sjtylr/status/1124211613857247232&psig=AOvVaw0SlA5iN6Tls-nrAJ64f7ha&ust=1572513475397773
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Approaches To Learning (ATLs): Δεξιότητες

ATL Coordinator: κ. Σπανού

https://www.google.gr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwih5diK07blAhWQ66QKHQCuCVUQjRx6BAgBEAQ&url=https://www.pinterest.com/pin/149392912625625338/&psig=AOvVaw3tU57Lix-7BKab0ONWQOkq&ust=1572066727644599
https://www.google.gr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwih5diK07blAhWQ66QKHQCuCVUQjRx6BAgBEAQ&url=https://www.pinterest.com/pin/149392912625625338/&psig=AOvVaw3tU57Lix-7BKab0ONWQOkq&ust=1572066727644599


Εννοιολογική προσέγγιση: «Μεγάλες Ιδέες»



Global Contexts: Παγκόσμια Πλαίσια

http://egham-myp-curriculum.weebly.com/global-contexts.html
http://egham-myp-curriculum.weebly.com/global-contexts.html


Service as Action (SA): Η Προσφορά ως Δράση

SA Coordinator: κ. Γερονικολού

• Έχω επίγνωση των δυνατοτήτων μου

• Καλλιεργώ νέες δεξιότητες

•Αναλαμβάνω πρωτοβουλία

• Επιμένω μέχρι την επίτευξη του στόχου

• Εργάζομαι συλλογικά, με ομαδικό πνεύμα

•Αναπτύσσω παγκόσμια αντίληψη

•Λαμβάνω υπόψη τις ηθικές προεκτάσεις 

των πράξεών μου



Personal Project: Προσωπική Εργασία (Α΄Λυκείου)

Personal Project Coordinator: κ. Φωτακίδου

• Καλλιεργώ και ενισχύω τις δεξιότητές μου
• Παγιώνω τις προηγούμενες γνώσεις μου
• Ασχολούμαι με ένα θέμα προσωπικού ενδιαφέροντος
• Λειτουργώ ατομικά
• Δημιουργώ ένα σημαντικό έργο σε μεγάλο χρονικό εύρος
• Σχεδιάζω, εφαρμόζω δεξιότητες, αναστοχάζομαι



Subject Groups: Γνωστικές Ομάδες

Μαθηματικά

Θρησκευτικά
Ιστορία

Γεωγραφία/ΚΠΑ

Μουσική
Εικαστικά

Τεχνολογία
ΠληροφορικήΦυσική

Χημεία
Βιολογία

Φυσική Αγωγή

Αγγλικά (Φάσεις 3,4,5/3,4,5)
Γαλλικά (Φάσεις 2,3/2,3,4) 
Γερμανικά (Φάσεις 2,3/3,4) 

Νέα Ελληνικά
Αγγλικά (LL)



Unit Planning Process (η Πορεία μίας Ενότητας)



A  B  C  D  

Arts  
Knowing and 

understanding 
Developing skills Thinking creatively Responding 

Design  Inquiring and analysing Developing ideas Creating the solution Evaluating 

Individuals and 

societies  

Knowing and 

understanding 
Investigating Communicating Thinking critically 

Language acquisition  Listening Reading Speaking Writing

Language and 

literature  
Analysing Organizing Producing text Using language 

Mathematics  
Knowing and 

understanding 
Investigating patterns Communicating 

Applying mathematics 

in real-life contexts 

Physical and health 

education  

Knowing and 

understanding 

Planning for 

performance 

Applying and 

performing 

Reflecting and 

improving performance 

Sciences  
Knowing and 

understanding 

Inquiring and 

designing 

Processing and 

evaluating 

Reflecting on the 

impacts of science 

MYP Assessment



ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

0 Ο μαθητής δεν κατάφερε να κατακτήσει τους παρακάτω στόχους.

1-2 Ο μαθητής κατάφερε:

i. να επιλέξει κατάλληλο μαθηματικό αντικείμενο λύνοντας απλά προβλήματα γνωστού περιεχομένου,

ii. να εφαρμόσει το επιλεγμένο μαθηματικό αντικείμενο επιτυχώς λύνοντας τα προβλήματα αυτά και

iii.να λύσει σωστά ποικιλία τέτοιων προβλημάτων.

3-4 Ο μαθητής κατάφερε:

i. να επιλέξει κατάλληλο μαθηματικό αντικείμενο λύνοντας πιο σύνθετα προβλήματα γνωστού περιεχομένου,

ii. να εφαρμόσει το επιλεγμένο μαθηματικό αντικείμενο επιτυχώς λύνοντας τα προβλήματα αυτά,

iii.να λύσει σωστά ποικιλία τέτοιων προβλημάτων.

5-6 Ο μαθητής κατάφερε:

i. να επιλέξει κατάλληλο μαθηματικό αντικείμενο λύνοντας απαιτητικά προβλήματα γνωστού περιεχομένου,

ii. να εφαρμόσει το επιλεγμένο μαθηματικό αντικείμενο επιτυχώς λύνοντας τα προβλήματα αυτά,

iii.να λύσει σωστά ποικιλία τέτοιων προβλημάτων.

7-8 Ο μαθητής κατάφερε:

i. να επιλέξει κατάλληλο μαθηματικό αντικείμενο λύνοντας απαιτητικά προβλήματα τόσο γνωστού

περιεχομένου όσο και άγνωστου περιεχομένου,

ii. να εφαρμόσει το επιλεγμένο μαθηματικό αντικείμενο επιτυχώς λύνοντας τα προβλήματα αυτά,

iii.να λύσει σωστά ποικιλία τέτοιων προβλημάτων.

Mathematics_Criterion A: Knowing and understanding

Παράδειγμα Κριτηρίου Αξιολόγησης στα Μαθηματικά



Report Τετραμήνου



Final Report

Άθροισμα 21



Η διερεύνηση προτύπων αποκαλύπτει 

αναλογίες μεταξύ φυσικών μεγεθών 

προκαλώντας επιστημονική, πολλές 

φορές δε, και τεχνολογική εξέλιξη.

Παράδειγμα: Φυσική

Global Context:
Scientific and technical 

innovation 

Δεξιότητες έρευνας: Finding, interpreting, judging and creating information

Δεξιότητες αυτοδιαχείρησης: Bring necessary equipment and supplies to class

Δεξιότητες σκέψης: Analysing and evaluating issues and ideas

Πυκνότητα-Κινήσεις-Νόμος Hook

Κεντρική έννοια:
Σχέσεις

Συναφείς έννοιες:
Μοτίβα



Στο εργαστήριο…



Συναφείς έννοιες:

Μέτρηση, Σύστημα

Κεντρική έννοια: 

Σχέσεις

Παράδειγμα: Μαθηματικά

Δεξιότητες επικοινωνίας: Organize and depict information logically  

Τριγωνομετρία



Δραστηριότητες
• Οι μαθητές έχουν στη διάθεσή τους τα εξής όργανα:

 γωνιόμετρο, 

 μετροταινία 

 αριθμομηχανή και 

 τριγωνομετρικό πίνακα

• Μετρήσεις στον Ιερό Ναό των Παμμεγίστων Ταξιαρχών

ύψος του καμπαναριού, 

ύψος του αριστερού τρούλου

• Γέφυρα Ρίο – Αντίρριο

 Μέτρηση καλωδίων

 Κατάλληλη τοποθέτηση προβολέα

 Μήκος πυλώνα το οποίο βρίσκεται βυθισμένο στη θάλασσα

 Συνολικό μήκος γέφυρας



Παράδειγμα: Μουσική

Α΄Γυμνασίου

Γ΄Γυμνασίου



Παράδειγμα: Γεωγραφία

Ερευνητική πρόταση:

«The diverse way of life in countries throughout the world 
is related to climate and landscapes (natural and human)»

Κεντρική έννοια:
Time, place and space

Συναφείς έννοιες:
Causality, Diversity

Global Context:

Orientation in space 

and time

Κοινωνικές δεξιότητες: Delegate and share responsibility for decision-making

Δεξιότητες έρευνας: Make connections between various sources of information

Δεξιότητες σκέψης: Draw reasonable conclusions and generalizations

Europe: a sense of place 



What is the physical and human 
environment in Europe?

Δραστηριότητες και IB Learner’s Profile



EPIDEMICS 

THROUGH TIME

Συναφείς 

έννοιες:

Form

Causality 

Κεντρική έννοια:

connections

Ερευνητική πρόταση:

Epidemics are related to people's 

lives and bring a variety of 

individual and social consequences.

Διαθεματικό Β΄Γυμνασίου (Ιστορία-Βιολογία)

Δεξιότητες Επικοινωνίας: Exchanging thoughts, messages and information effectively 
through interaction

Δεξιότητες Έρευνας: Interacting with media to use and create ideas and information
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Ανακαλυπτική
μάθηση

Διαθεματική 
προσέγγιση

Έρευνα-
αξιοποίηση 

πηγών





ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 
Γ΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Λογοτεχνία, Ιστορία, Καλλιτεχνικά 
«’Ατομο και Ιστορία»

Κύρια έννοια: Ταυτότητα
Συναφείς έννοιες:                                      

σύγκρουση, οπτική γωνία 
Παγκόσμιο πλαίσιο:                                   

Ταυτότητες  και σχέσεις

Θέμα προς διερεύνηση

Οι σχέσεις και οι συγκρούσεις μέσα στις 
ιστορικές συγκυρίες διαμορφώνουν την 

οπτική γωνία και την ταυτότητα των 
ανθρώπων.







Συμπερασματικά…

Middle Years 
Programme

Καλλιεργεί ολιστικά τον πνευματικό, 
κοινωνικό, σωματικό και συναισθηματικό 

κόσμο του μαθητή 

Δίνει ευκαιρίες στον μαθητή να 
αναπτύξει τις γνώσεις και τις 

δεξιότητές του με στόχο να γίνει 
υπεύθυνος πολίτης στο μέλλον

Εξασφαλίζει τη γνώση σε εύρος και 
βάθος, μέσα από οκτώ subject 
groups και το διαθεματικό unit

Ενθαρρύνει το μαθητή να 
συμμετέχει σε Δράσεις 
Προσφοράς προς την 
τοπική και ευρύτερη 

κοινωνία

Απαιτεί την εκμάθηση 
τουλάχιστον δύο ακόμη γλωσσών, 

πέραν των ελληνικών ώστε ο 
μαθητής να κατανοεί τη δική του 

κουλτούρα και όχι μόνον 

Προετοιμάζει τον 
μαθητή για μετέπειτα 

σπουδές, για την αγορά 
εργασίας και για δια 

βίου μάθηση
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ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΝ ΙΔΡΥΜΑ

ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ – ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ

ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ - ΓΥΜΝΑΣΙΟ
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• Θεσμός που ξεκίνησε από το Κολλέγιο

• Ενισχύει το ομαδικό πνεύμα, την κοινωνική ευαισθησία, το σεβασμό της προσωπικότητας των συνανθρώπων μας

• Ενθαρρύνει την ανάληψη πρωτοβουλιών που έχουν ως στόχο τον εμπλουτισμό της μαθητικής ζωής με πολιτιστικές 

δραστηριότητες, δραστηριοποιείται στην έκδοση μαθητικών περιοδικών και οργανώνει εκδηλώσεις κοινωνικής 

αλληλεγγύης

ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΝ ΙΔΡΥΜΑ

ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ – ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ

ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ - ΓΥΜΝΑΣΙΟ

ΜΑΘΗΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
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ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΝ ΙΔΡΥΜΑ

ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ – ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ

ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ - ΓΥΜΝΑΣΙΟ



ΤΡΙΤΗ   

17:00-18:20 (Διαδικτυακά)

ΠΕΜΠΤΗ   

17:00-18:20 (Διαδικτυακά)

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 

17:00-18:20 (Διαδικτυακά)

Β΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Β΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Β΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Πληροφορική Σκέψη 

(τμήμα Ρομποτικής)

Ομάδα Forensics

Ενισχυτική διδασκαλία 

Μαθηματικών

Ενισχυτική διδασκαλία 

Αρχαίων Ελληνικών

Πληροφορική Σκέψη (τμήμα 

Programming Concepts)

College Symphony Orchestra

 Science Lab

Ενισχυτική διδασκαλία 

Φυσικής

Μαθηματική Σκέψη

Απογευματινή χορωδία

Ενισχυτική διδασκαλία Νέων 

Ελληνικών

ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
Β΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ (2021-2022)

ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΝ ΙΔΡΥΜΑ

ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ – ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ

ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ - ΓΥΜΝΑΣΙΟ



ΤΡΙΤΗ   

17:00-18:20 (Διαδικτυακά)

ΠΕΜΠΤΗ   
17:00-18:20 (Διαδικτυακά)

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 

17:00-18:20 (Διαδικτυακά)

ΣΑΒΒΑΤΟ

Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

 Πληροφορική Σκέψη 
(τμήμα Ρομποτικής)

 Φυσική Σκέψη

 Ενισχυτική διδασκαλία 

Μαθηματικών 

 Ενισχυτική διδασκαλία 

Αρχαίων Ελληνικών

 Ομάδα Forensics

 Πληροφορική Σκέψη
(τμήμα Programming Concepts)

 College Symphony 

Orchestra

 Ομάδα Forensics

 Ενισχυτική διδασκαλία 

Φυσικής

 Μαθηματική Σκέψη

 Ενισχυτική διδασκαλία 

Νέων Ελληνικών

• Ομάδα Forensics

ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
Γ΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ (2021-2022)

ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΝ ΙΔΡΥΜΑ

ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ – ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ

ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ - ΓΥΜΝΑΣΙΟ



Καλή Σχολική Χρονιά!


