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Ψυχικό, 1 Ιουλίου 2022 

 

Αγαπητοί γονείς, 

Για την καλύτερη οργάνωση των απογευματινών προαιρετικών δραστηριοτήτων της σχολικής 

χρονιάς 2022–2023, σας αποστέλλουμε σύντομη περιγραφή τους καθώς και το πρόγραμμα 

λειτουργίας τους. Οι απογευματινές προαιρετικές δραστηριότητες πραγματοποιούνται τις ημέρες 

Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή, αρχίζουν αμέσως μετά την λήξη του πρωινού προγράμματος, 

τελειώνουν στις 17:00 και προσφέρονται χωρίς δική σας οικονομική επιβάρυνση.  

Επισημαίνεται ότι για τη δημιουργία τμήματος απαιτείται η συμμετοχή τουλάχιστον 5 μαθητών/ 

μαθητριών.   

 

Οι μαθητές που θα εγγραφούν για το σχολικό έτος 2022-2023 στο σύστημα μεταφοράς του Ε.Ε.Ι. σε 

διπλή διαδρομή θα μετακινούνται δωρεάν, ενώ οι μαθητές που δεν θα εγγραφούν στο σύστημα 

μεταφοράς του Ε.Ε.Ι. ή θα εγγραφούν σε μονή πρωινή διαδρομή θα επιβαρυνθούν με ετήσια χρέωση 

250€. Για να χρησιμοποιεί το παιδί σας απογευματινό λεωφορείο θα πρέπει να επικοινωνήσετε με το 

Τμήμα Μεταφοράς του Σχολείου. 

Αν επιθυμείτε το παιδί σας να παρακολουθήσει κάποια από τις απογευματινές προαιρετικές 

δραστηριότητες, παρακαλούμε να συμπληρώσετε την αίτηση-δήλωση που ακολουθεί  και να την 

στείλετε στη Γραμματεία του Γυμνασίου, στην ηλεκτρονική διεύθυνση aagallou@athenscollege.edu.gr 

μέχρι την Παρασκευή, 8 Ιουλίου 2022. 

Οι προσφερόμενες απογευματινές προαιρετικές δραστηριότητες για τη σχολική χρονιά 2022-2023 

είναι οι εξής: 

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 

Η «Μαθηματική Σκέψη» απευθύνεται σε μαθητές της α΄, β΄ και γ΄ Γυμνασίου με ιδιαίτερο ενδιαφέρον για 

τα Μαθηματικά. Το πρόγραμμα, το οποίο λειτουργεί κάθε Παρασκευή, δίνει στους μαθητές τη δυνατότητα 

να επεξεργαστούν θέματα πέραν του αναλυτικού προγράμματος και να προετοιμαστούν για τους 

μαθηματικούς διαγωνισμούς. Το Μαθηματικό Τμήμα στην αρχή της επόμενης σχολικής χρονιάς θα 

διενεργήσει κατατακτήριο τεστ μεταξύ των μαθητών που θα έχουν δηλώσει ενδιαφέρον. 

  

ΦΥΣΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 

 

Η «Φυσική Σκέψη» απευθύνεται σε μαθητές της γ΄ Γυμνασίου που τρέφουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τις 

Φυσικές Επιστήμες και κυρίως για τη Φυσική. Στις απογευματινές δραστηριότητες κάθε Τρίτης οι 

συμμετέχοντες μαθητές  καλλιεργούν τον επιστημονικό τρόπο σκέψης και έκφρασης με πλήθος 

εργαστηριακών δραστηριοτήτων, προκειμένου να μελετήσουν  φαινόμενα πέραν του αναλυτικού 

προγράμματος σπουδών. Παράλληλα, γράφουν άρθρα τα οποία εκδίδονται στο περιοδικό «ΦΥΣΙΚΗ 

ΣΚΕΨΗ» και προετοιμάζονται για τον Πανελλήνιο Διαγωνισμό Φυσικής. Σε περίπτωση που ο αριθμός των 

μαθητών που δηλώσουν συμμετοχή ξεπεράσει το αριθμητικό όριο που μπορούν να εξυπηρετήσουν τα 

εργαστήρια φυσικής του σχολείου μας, το Τμήμα Φυσικών Επιστημών θα προχωρήσει σε επιλογή με 

διαγνωστικό τεστ τον Σεπτέμβριο ανάμεσα σε όσους θα έχουν δηλώσει συμμετοχή.  
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SCIENCE LAB 

 

Το Science Lab, το οποίο λειτουργεί κάθε Πέμπτη, απευθύνεται σε μαθητές της β΄ Γυμνασίου που τρέφουν 

ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τις Φυσικές Επιστήμες και έχει ως στόχο την εξοικείωση με τον πειραματικό 

χαρακτήρα των Φυσικών Επιστημών. Το ένα τετράμηνο είναι αφιερωμένο σε δραστηριότητες Βιολογίας 

(στο εργαστήριο και στο πεδίο) ενώ το άλλο τετράμηνο σε δραστηριότητες Φυσικής και Χημείας. Σε 

περίπτωση που ο αριθμός των μαθητών που δηλώσουν συμμετοχή ξεπεράσει το αριθμητικό όριο που 

μπορούν να εξυπηρετήσουν τα εργαστήρια φυσικής, χημείας και βιολογίας του σχολείου μας, το Τμήμα 

Φυσικών Επιστημών θα προχωρήσει σε επιλογή με διαγνωστικό τεστ τον Σεπτέμβριο ανάμεσα σε όσους 

θα έχουν δηλώσει συμμετοχή. 

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΚΕΨΗ – “ROBOTICS” 

 

Το τμήμα Πληροφορικής Σκέψης - “Robotics”, το οποίο λειτουργεί κάθε Τρίτη, απευθύνεται στους μαθητές 

όλων των τάξεων του Γυμνασίου. Στο τμήμα αυτό, οι μαθητές συμμετέχουν ενεργά στη σχεδίαση, την 

κατασκευή και τον προγραμματισμό ρομποτικών κατασκευών της σειράς «Lego Mindstorms EV3». Οι 

μαθητές, εφόσον το επιθυμούν, έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν σε διαγωνισμούς Ρομποτικής. Το 

ανώτατο όριο συμμετοχής στο τμήμα είναι 12 μαθητές. Σε περίπτωση που εκδηλώσουν ενδιαφέρον 

περισσότεροι μαθητές, θα πραγματοποιηθεί κλήρωση. 

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΚΕΨΗ - “PROGRAMMING CONCEPTS” 

 

Το τμήμα Πληροφορικής Σκέψης - “Programming Concepts”, το οποίο λειτουργεί κάθε Πέμπτη, 

απευθύνεται στους μαθητές όλων των τάξεων του  Γυμνασίου. Αντικείμενό του αποτελεί η καλλιέργεια της 

αλγοριθμικής σκέψης και η εξοικείωση των μαθητών με προγραμματιστικές τεχνικές, μέσα από τη 

διδασκαλία της γλώσσας C++, που είναι μία από τις πιο δημοφιλείς γλώσσες προγραμματισμού. Οι 

μαθητές του τμήματος, εφόσον το επιθυμούν, έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν στον Πανελλήνιο 

Διαγωνισμό Πληροφορικής της ΕΠΥ, ο οποίος αποτελεί πρόκριμα για τη συγκρότηση των Εθνικών 

Ομάδων Πληροφορικής. 

 

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ «Ο δικός μας 20ος αιώνας» 

 

Το «Ιστορικό Εργαστήρι» απευθύνεται σε μαθητές της γ΄ Γυμνασίου με ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την 

ιστορική γνώση και έρευνα. Το πρόγραμμα, το οποίο λειτουργεί κάθε Πέμπτη, δίνει στους μαθητές την 

ευκαιρία να ασχοληθούν με θέματα της προσωπικής τους επιλογής από την ιστορία του 20ου αιώνα, 

ελληνική και παγκόσμια. Κατά την ενασχόλησή τους οι συμμετέχοντες θα μπορέσουν να αξιοποιήσουν, 

εκτός από πηγές που αποτυπώνουν τη "γενική" ιστορία, και στοιχεία που αφορούν πιο εξειδικευμένες 

πτυχές των γεγονότων, όπως η τοπική ή η οικογενειακή ιστορία. Στόχος είναι να δημιουργηθεί από τους 

μαθητές- ερευνητές ένα αποθετήριο ιστορικής γνώσης και μνήμης με τη συλλογή και ανάδειξη 

πρωτότυπου υλικού. Ο μέγιστος αριθμός των συμμετεχόντων είναι 15 μαθητές/ τριες. Σε περίπτωση 

που εκδηλώσουν ενδιαφέρον περισσότεροι, θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. Οι συμμετέχοντες 

μαθητές θα πάρουν μέρος σε σχετικούς διαγωνισμούς, εφόσον προκηρυχθούν και επιλεγούν από την 

ομάδα. 

 

COLLEGE SYMPHONY ORCHESTRA 

 

H College Symphony Orchestra είναι μία συμφωνική ορχήστρα που απευθύνεται σε μαθητές που 

γνωρίζουν ένα συμφωνικό μουσικό όργανο, (βιολί, βιόλα, τσέλο, φλάουτο, άρπα κ.α.).  Οι πρόβες της 

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

«Μπενακείου». 
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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 εντός και εκτός 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 Πέμπτη στην αίθουσα 

μουσικής του «Αλεξάνδρα Μαρτίνου». 

 

ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΧΟΡΩΔΙΑ  

 

Η Απογευματινή Χορωδία απευθύνεται στους μαθητές 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 κ. λ. π.)  το οποίο προάγει τόσο τη φωνητική όσο και 

την αισθητική  καλλιέργεια των μαθητών. Η Χορωδία θα αντιπροσωπεύει το Κολλέγιο σε σημαντικές 

πολιτιστικές εκδηλώσεις εντός και εκτός Κολλεγίου. Οι συναντήσεις θα πραγματοποιούνται κάθε Τρίτη 

στην αίθουσα μουσικής του κτιρίου Ντέιβις. 

 

GUITAR PROJECT 

 

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

ηλεκτρικής). Απευθύνεται σε μαθητές που θέλουν να παίξουν κιθάρα και να βελτιώσουν το επίπεδο 

δεξιοτεχνίας τους μέσω της ομάδας. Στο πρόγραμμα μπορούν να συμμετέχουν μαθητές όλων των 

επιπέδων, ακόμα και αρχάριοι. Μέσω ενός ταχύρρυθμου προγράμματος, οι μαθητές θα εξοικειωθούν 

σύντομα με τις βασικές αρχές της κιθάρας και θα μπορέσουν να γνωρίσουν ένα ευρύ ρεπερτόριο.  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 

στο Μπενάκειο.  

 

ΜΠΑΝΤΑ ΚΡΟΥΣΤΩΝ 

 

Η Μπάντα κρουστών, αφορά στη διδασκαλία κρουστών και η συμμετοχή προϋποθέτει την παρουσία 

στις δύο παρελάσεις και στα Δέλτεια. Οι πρόβες της μπάντας κρουστών πραγματοποιούνται κάθε 

Πέμπτη στην αίθουσα μουσικής του κτιρίου Ντέιβις. 

 

FORENSICS 

 

 Τα προγράμματα Junior Forensics και Forensics στοχεύουν στην ανάπτυξη της κριτικής σκέψης και των 

ρητορικών ικανοτήτων των μαθητών στην αγγλική γλώσσα.  

• α΄ & β’ Γυμνασίου: Οι συναντήσεις των Junior Forensics θα γίνονται κάθε Τρίτη.  

• γ’ Γυμνασίου: Οι συναντήσεις των Forensics γίνονται κάθε Τρίτη ή Πέμπτη (σε συνεννόηση με 

τον/-ην μαθητή/-ήτρια) για το Monologue, Oral Interpretation of Literature και Oratory, κάθε 

Πέμπτη για το Impromptu Speaking και Group Discussion, και κάθε Σάββατο στις 11:00-13:00 για 

το Debate.   

Για τη συμμετοχή ενός μαθητή είναι απαραίτητη και η συμπλήρωση της ηλεκτρονικής φόρμας μέσω e-

Apply, που θα γίνει με νέα ενημέρωσή σας.  

 

  ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ 

Η Ενισχυτική Διδασκαλία για τους μαθητές και τις μαθήτριες της β΄ και γ΄ Γυμνασίου προσφέρεται για 

τα μαθήματα των Μαθηματικών, της Φυσικής, της Αρχαίας Ελληνικής  και της Νέας Ελληνικής 

Γλώσσας. Απαραίτητη προϋπόθεση για την πραγματοποίηση της Ενισχυτικής Διδασκαλίας  είναι η 

συγκέντρωση του αναγκαίου αριθμού δηλώσεων ενδιαφέροντος. 
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ΘΕΑΤΡΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ 

 

Ο Θεατρικός Όμιλος απευθύνεται σε μαθητές που επιθυμούν να έρθουν σε επαφή με τον κόσμο του 

Θεάτρου. Στοχεύει στην πνευματική και αισθητική καλλιέργεια και την πολύπλευρη ανάπτυξη της 

προσωπικότητας των μαθητών μέσω της προετοιμασίας και παρουσίασης στην κολλεγιακή κοινότητα 

μιας θεατρικής παράστασης. Ο Θεατρικός Όμιλος λειτουργεί κάθε Σάββατο, 12:00-16:00. 

 

 

Ευχόμαστε σε όλους καλό καλοκαίρι  
 

Με εκτίμηση 

Βασιλική Τλα 

Διευθύντρια Γυμνασίου Κολλεγίου Αθηνών  
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Δηλώνω ότι επιθυμώ ο / η  γιος / κόρη μου …………………………………................ μαθητής/μαθήτρια 

του τμήματος ………..  του Γυμνασίου Κολλεγίου Αθηνών να παρακολουθήσει τις ακόλουθες 

απογευματινές προαιρετικές δραστηριότητες: 

 

Ημέρα Δραστηριότητα (τάξη στην οποία προσφέρεται) 
ΕΠΙΛΟΓΗ 

 

 

Τρίτη 

15:35 – 16:55 

 

Ενισχυτική Διδασκαλία Αρχαίων Ελληνικών (β΄, γ΄ Γυμνασίου)  

Ενισχυτική Διδασκαλία Μαθηματικών (β΄, γ΄ Γυμνασίου)  

Φυσική Σκέψη (γ’ Γυμνασίου)  

Πληροφορική Σκέψη (τμήμα Ρομποτικής) (α’ β’ γ’ Γυμνασίου)  

Program Forensics α’ β’ (γ’ Γυμνασίου)*  

Απογευματινή Χορωδία (α’, β’, γ’ Γυμνασίου)  

Πέμπτη 

15:35 – 16:55 

Ενισχυτική Διδασκαλία Φυσικής (β΄, γ΄ Γυμνασίου)  

Science Lab ( β’ Γυμνασίου)  

Programming concepts (α’, β’, γ’ Γυμνασίου)  

College Symphony Orchestra (α’,β’,γ’ Γυμνασίου)  

Unplugged Orchestra (α’, β’, γ’ Γυμνασίου)  

Μπάντα κρουστών (α΄, β΄, γ΄ Γυμνασίου)  

Program Forensics (γ’ Γυμνασίου)*  

Ιστορικό Εργαστήρι «Ο δικός μας 20ος αιώνας» (γ’ Γυμνασίου) 
 

    Παρασκευή  

15:35 – 16:55 

Ενισχυτική Διδασκαλία Νέων Ελληνικών (β΄, γ΄ Γυμνασίου)  

Μαθηματική Σκέψη (α΄, β΄, γ΄ Γυμνασίου) 

Επισημαίνουμε ότι εδώ δηλώνετε μόνο την επιθυμία σας να 

συμμετάσχει το παιδί σας στο κατατακτήριο test του 

Σεπτεμβρίου 

 

Guitar Project (α’, β’, γ’ Γυμνασίου)  

       Σάββατο Program Forensics (γ’ Γυμνασίου)  

Σάββατο 

12:00-16:00 
Θεατρικός Όμιλος  

*Οι συναντήσεις του Program Forensics για τη γ΄ Γυμνασίου θα γίνονται Τρίτη ή Πέμπτη ή 

Σάββατο (ανάλογα με το είδος του γυμνάσματος). 

Ημερομηνία : …. / …… / 2022                                  Ο γονέας 

Ονοματεπώνυμο : ……………………………………. 

Υπογραφή : …………………………………………… 

Σημείωση : Παρακαλούμε να αποστείλετε συμπληρωμένη τη Δήλωση Συμμετοχής στη Γραμματεία του 

Γυμνασίου, στην ηλεκτρονική διεύθυνση aagallou@athenscollege.edu.gr μέχρι την Παρασκευή, 8 

Ιουλίου 2022. 

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

mailto:acms@athenscollege.edu.gr
http://www.athenscollege.edu.gr/
mailto:aagallou@athenscollege.edu.gr


   

 

Ιδιωτικό-Ισότιμο Γυμνάσιο-Κολλέγιο Αθηνών|T: 210 – 6798100 (εσωτ. 149) |F:210 -6719706|         

e-mail: acms@athenscollege.edu.gr|Στεφάνου Δέλτα 15 Ψυχικό 15452 www.athenscollege.edu.gr  Τ.Θ. 65005 | 

 

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2022-2023 

 

ΤΡΙΤΗ    

(15:35-16:55) 

ΠΕΜΠΤΗ    

(15:35-16:55) 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  

(15:35-16:55) 

ΣΑΒΒΑΤΟ 

α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ  

• Πληροφορική Σκέψη 

(τμήμα Ρομποτικής) 

• Απογευματινή 

χορωδία 

• Ομάδα Forensics   

• Πληροφορική Σκέψη 

(τμήμα Programming 

Concepts) 

• Unplugged 

Orchestra 

• College Symphony 

Orchestra 

• Μπάντα κρουστών 

  

• Μαθηματική 

Σκέψη 

• Guitar Project 

• Θεατρικός 

Όμιλος 

β΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ β΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ β΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ  

• Πληροφορική Σκέψη  

(τμήμα Ρομποτικής) 

• Oμάδα Forensics 

• Απογευματινή 

χορωδία 

• Ενισχυτική διδασκαλία 

Μαθηματικών 

• Eνισχυτική διδασκαλία 

Αρχαίων Ελληνικών  

• Πληροφορική Σκέψη 

(τμήμα Programming 

Concepts) 

• Unplugged 

Orchestra 

• College Symphony 

Orchestra  

• Science Lab 

• Ενισχυτική 

διδασκαλία Φυσικής 

• Ενισχυτική Νέων 

Ελληνικών 

• Μπάντα κρουστών  

  

• Μαθηματική 

Σκέψη 

• Guitar Project  

• Ενισχυτική 

διδασκαλία 

Νέων 

Ελληνικών 

• Θεατρικός 

Όμιλος 

γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 

• Πληροφορική Σκέψη 

(τμήμα Ρομποτικής) 

• Φυσική Σκέψη 

• Απογευματινή 

χορωδία 

• Ενισχυτική διδασκαλία 

Μαθηματικών  

• Eνισχυτική διδασκαλία 

Αρχαίων Ελληνικών 

• Oμάδα Forensics 

 

• Πληροφορική Σκέψη 

(τμήμα Programming 

Concepts) 

• Ιστορικό Εργαστήρι  

«Ο δικός μας 20ος 

αιώνας» 

• Unplugged 

Orchestra 

• College Symphony 

Orchestra 

• Ομάδα Forensics 

• Ενισχυτική 

διδασκαλία Φυσικής 

• Μπάντα κρουστών  

• Μαθηματική 

Σκέψη 

• Guitar Project  

• Ενισχυτική 

διδασκαλία 

Νέων 

Ελληνικών 

• Oμάδα 

Forensics 

• Θεατρικός 

Όμιλος 
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