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Ψυχικό, 23 Σεπτεμβρίου 2021 

 

Προς  

τους γονείς  

των μαθητών και μαθητριών του Γενικού Λυκείου  

Κολλέγιο Ψυχικού 

 

 

Θέμα: Πρόγραμμα απογευματινών προαιρετικών δραστηριοτήτων – Όμιλοι 

 σχολικού έτους 2021-2022 

 

Αγαπητοί γονείς,  

 

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι κατά το σχολικό έτος 2021-2022 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 2021-2022 οι απογευματινές 

δραστηριότητες που ακολουθούν. 

 

ΤΡΙΤΗ 15:40΄-16:55΄ 

 

Ομάδα Ελληνικής Ρητορικής  

Στόχος της ομάδας είναι η ανάπτυξη της ρητορικής ικανότητας, της κριτικής σκέψης και της 

γενικότερης ικανότητας έκφρασης. Πιο συγκεκριμένα, οι μαθητές θα έχουν τη δυνατότητα 

να ασκηθούν στην επιχειρηματολογία, στην παρουσίαση λόγων μπροστά σε κοινό, στον 

έλεγχο της φωνής, της κίνησης των χεριών και της στάσης του σώματος. Οι παραπάνω 

στόχοι θα επιτευχθούν, ενδεικτικά, μέσω ασκήσεων σε ατομικό και ομαδικό επίπεδο και μέσω 

της διοργάνωσης αγώνων διττών και προτρεπτικών λόγων.  

Η Ομάδα θα λειτουργήσει εάν συμπληρωθεί αριθμός μαθητών για ένα τμήμα (15 μαθητές).  

Υπεύθυνη: κ. Κ. Μπασλή 

 

Όμιλος Νεανικής Επιχειρηματικότητας 

Ο Όμιλος Νεανικής Επιχειρηματικότητας Λυκείου Κολλεγίου Ψυχικού Ιδρύει κάθε χρόνο μια 

«Εικονική Επιχείρηση», που επιδιώκει, σε συνεργασία με στελέχη επιχειρήσεων και 

εκπαιδευτικούς, να μυήσει τους μαθητές στον τρόπο λειτουργίας μιας επιχείρησης μέσα από 

την προσπάθεια δημιουργίας καινοτόμων προϊόντων, τα οποία οι ίδιοι σχεδιάζουν, 

παράγουν, προωθούν και πωλούν. Οι μαθητές, με τη συμμετοχή τους στον Όμιλο Νεανικής 

Επιχειρηματικότητας, έχουν την ευκαιρία, εκτός των άλλων, να κατανοήσουν τον ρόλο που 

πρέπει να έχουν οι επιχειρήσεις σε κοινωνικά και περιβαλλοντικά θέματα. Οι μαθητές 

αναπτύσσουν τη συνείδηση της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης και αντιλαμβάνονται το 

νόημα της επιχειρησιακής ηθικής. Έτσι, προσφέρουν κάθε χρόνο τα κέρδη της εικονικής 

επιχείρησης για κοινωφελείς σκοπούς και για την ενίσχυση του Ταμείου Υποτροφιών του 

Κολλεγίου, που αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο της παιδαγωγικής και κοινωνικής φιλοσοφίας 

του Σχολείου και θεμελιώδες στοιχείο της ξεχωριστής «φυσιογνωμίας» του. Ο Όμιλος έχει 

λάβει βραβεία σε πανελλήνιους πανευρωπαϊκούς και παγκόσμιους διαγωνισμούς. 

Καθηγητές – Σύμβουλοι: κ. Α. Καραμήτσας, κ. Ε. Μαρκοπούλου, κ. Π. Στατήρης 

 

mailto:lykeiopc@athenscollege.edu.gr
mailto:ibpc@athenscollege.edu.gr
http://www.haef.gr/


 
 
 

 

   

 

Γενικό Λύκειο :  |T: 210 – 6798100 (εσωτ.: 208/209) |F: 210 - 6714942| e-mail: lykeiopc@athenscollege.edu.gr| 

International Βaccalaureate :  |T: 210 – 6798207 |F: 210 - 6756762| e-mail: ibpc@athenscollege.edu.gr  |  

Στεφάνου Δέλτα 15 Ψυχικό 15452 www. athenscollege.edu.gr  | Τ.Θ.  65005 | 

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

Καθηγητής-Σύμβουλος: κ. Σ. Τσοκάκης 

 

ΠΕΜΠΤΗ 15:40΄-16:55΄ 

 

Θεατρική Ομάδα (κάθε Πέμπτη και Σάββατο) 

Το θέατρο είναι μια δυναμική τέχνη που βασίζεται στη συνεργασία, την έρευνα, την 

επικοινωνία. Στη θεατρική ομάδα μας οι μαθητές θα αποκτήσουν μια σημαντική καλλιτεχνική 

εμπειρία και θα διευρύνουν τους πνευματικούς ορίζοντές τους είτε συμμετέχοντας ως 

ηθοποιοί είτε συμβάλλοντας μέσα από άλλους ρόλους στην παραγωγή. Για τους μαθητές 

η τέχνη του θεάτρου ως βιωματική δράση αποδεικνύεται ένα πολύτιμο παιδαγωγικό 

εργαλείο. Τα μέλη της ομάδας θα έχουν την ευκαιρία να εξασκηθούν σε αυτοσχεδιασμούς, 

μαθήματα ορθοφωνίας, ασκήσεις μνήμης και συγκέντρωσης, με απώτερο στόχο το 

ανέβασμα μιας παράστασης, που θα παρουσιαστεί στο Πανηγύρι. Θα είναι ένα υπέροχα 

δημιουργικό ταξίδι!  

Θέατρο Χωρέμη 

Καθηγητές- Σύμβουλοι : κ. Β. Καρκαντζού, κ. Χ. Γαλίτης 

 

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.  Στα τελευταία χρόνια της λειτουργίας της έχει σημειώσει θεαματική εξέλιξη 

συμμετέχοντας σε σημαντικές μουσικές εκδηλώσεις. Οι πρόβες της ορχήστρας 

θα πραγματοποιούνται στην αίθουσα μουσικής 321 (σοφίτα) του «Μπενακείου».  

Καθηγητής – Σύμβουλος: κ. Δ. Παπαγιαννάκις  

 

Όμιλος Unesco 

Η UNESCO είναι ο Οργανισμός των Ηνωμένων Εθνών για την Εκπαίδευση, την Επιστήμη και 

τον Πολιτισμό (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization). Βασικός 

στόχος της UNESCO είναι η προώθηση της διεθνούς συνεργασίας θέτοντας τα πρότυπα 

σύναψης διεθνών συμφωνιών επί διαφόρων ζητημάτων τα οποία ανακύπτουν στις 

σύγχρονες κοινωνίες. Σε συνεργασία με τoυς επιβλέποντες καθηγητές, οι μαθητές του 

ομίλου UNESCO θα συλλέξουν υλικό και θα έχουν τη δυνατότητα να λάβουν μέρος σε 

ενδοσχολικές και διασχολικές δράσεις σχετικές με τον πολιτισμό και τα ανθρώπινα 

δικαιώματα. Ο όμιλος UNESCO στοχεύει στο να βοηθήσει τους μαθητές να αναπτύξουν 

συλλογική συνείδηση και να γίνουν πολίτες της Ελλάδας και του κόσμου, να αναπτύξει το 

ερευνητικό πνεύμα των μαθητών και να εμπλουτίσει τις γνώσεις τους σχετικά με τον 

πολιτισμό και τα ανθρώπινα δικαιώματα, να βοηθήσει τους μαθητές να εξασκηθούν στο να 

αναπτύσσουν την επιχειρηματολογία τους ασκώντας γόνιμο και δημοκρατικό διάλογο. 

Καθηγητές Σύμβουλοι: κ. Δ. Ροζάκης, κ. Β. Τσιμάκη 
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ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15:40΄-16:55΄ 

 

 

Όμιλος Προσομοίωσης Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (MUN-MODEL UNITED NATIONS) 

Η φιλοσοφία του Σχολείου είναι να παρέχει στα μέλη της μαθητικής κοινότητας ευκαιρίες με 

αντικειμενικό σκοπό τη διασφάλιση της συμμετοχής τους σε εξωδιδακτικές δραστηριότητες 

που κινητοποιούν τα ενδιαφέροντά τους. Ο Όμιλος MODEL UNITED NATIONS (MUN) 

ενστερνιζόμενος πλήρως τη φιλοσοφία αυτή, επιδιώκει να υλοποιήσει τον συγκεκριμένο 

στόχο μέσω της συμμετοχής του Σχολείου σε εθνικές και διεθνείς εκδηλώσεις και συνέδρια. 

Πρακτικά, ο Όμιλος, που αποτελεί προσομοίωση της λειτουργίας του Οργανισμού 

Ηνωμένων Εθνών, θέτει ως προτεραιότητα την ανάπτυξη δεξιοτήτων έρευνας, 

ομαδοσυνεργασίας, ηγεσίας, επιχειρηματολογίας και παρουσίασης. Επιδιώκει να ενισχύσει 

τη «φυσιογνωμία» των μελών του προκειμένου να μπορούν να ανταποκριθούν σε 

σημαντικά διεθνή οικονομικά, πολιτικά, κοινωνικά και περιβαλλοντικά θέματα. Απαραίτητη 

κρίνεται η πολύ καλή γνώση και χρήση της αγγλικής γλώσσας, τόσο στον προφορικό όσο 

και τον γραπτό λόγο καθώς είναι η επίσημη γλώσσα των συνεδρίων στα οποία θα 

επιλεχθούν να συμμετάσχουν οι μαθητές/τριες, η τήρηση προθεσμιών για την υποβολή 

εργασιών, η έμπρακτη θέληση για την ανάληψη ευθυνών και ικανότητα υλοποίησης τους 

με αποτελεσματικότητα και αξιοπιστία και η πλήρης συμμόρφωση με τις αποφάσεις των 

καθηγητών – συντονιστών και του Σχολείου.  

Καθηγήτριες – Σύμβουλοι: κ. Ε. Καβρουλάκη, κ. Α. Κατσαρού 

 

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 στην αίθουσα μουσικής 321 στο 

Μπενάκειο. 

Καθηγητής-Σύμβουλος: κ. Γ. Μιχαηλίδης 

 

Ομάδα Σύγχρονου και Έντεχνου Χορωδιακού Τραγουδιού  

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 κ.λ.π.). Οι πρόβες γίνονται στην 

αίθουσα Μουσικής, κτήριο Αλεξάνδρα Μαρτίνου.      

Καθηγήτρια-Σύμβουλος: κ. Μ. Κομισοπούλου  

 

 

 

Η συμμετοχή των μαθητών στις απογευματινές δραστηριότητες είναι εθελοντική. Οι 

δραστηριότητες αυτές 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  
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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€. Επίσης, σύμφωνα με το Τμήμα Μεταφοράς κάθε δρομολόγιο θα 

τίθεται σε λειτουργία, εφόσον έχει ελάχιστο αριθμό συμμετεχόντων 15 μαθητές/τριες. 

 

Εάν ενδιαφέρεστε να συμμετάσχει ο γιος/η κόρη σας στις απογευματινές δραστηριότητες 

που προσφέρει το Σχολείο μας, παρακαλούμε να αποστείλετε τη συνημμένη δήλωση μέχρι 

την Πέμπτη, 30 Σεπτεμβρίου 2021 στην ηλεκτρονική διεύθυνση 

eparaskevopoulou@athenscollege.edu.gr 

 

 

Με εκτίμηση, 

 

 

Παναγιώτης Γιαννουλάτος 

Διευθυντής Ιδιωτικού Σχολείου – Κολλέγιο Ψυχικού 
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 2021-2022 

 

 

Ημέρα Δραστηριότητα 

Τρίτη 

15:40΄-16:55΄ 

Ομάδα Ελληνικής Ρητορικής 

Όμιλος Νεανικής Επιχειρηματικότητας  

Unplugged Orchestra 

Πέμπτη 

15:40΄-16:55΄ 

Θεατρική Ομάδα 

College Symphony Orchestra 

Όμιλος Unesco 

Παρασκευή 

15:40΄-16:55΄ 

Όμιλος MUN 

Guitar Project 

Ομάδα Σύγχρονου και Έντεχνου Χορωδιακού Τραγουδιού 

 

Σάββατο* 

 

Θεατρική Ομάδα 

 

 

 

 

 

 

* Κατόπιν συνεννόησης με τους Καθηγητές- Συμβούλους   
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ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 

Δηλώνω ότι επιθυμώ ο γιος/ η κόρη μου …..…………………………………………….………. 

μαθητής/μαθήτρια του τμήματος ……  του Γενικού Λυκείου να παρακολουθήσει την 

ακόλουθη απογευματινή δραστηριότητα / τις ακόλουθες απογευματινές δραστηριότητες: 

 

Ημέρα Δραστηριότητα 
ΕΠΙΛΟΓΗ 

 

Τρίτη 

15:40΄-16:55΄ 

Ομάδα Ελληνικής Ρητορικής  

Όμιλος Νεανικής Επιχειρηματικότητας   
 

Unplugged Orchestra  

Πέμπτη 

15.40΄-16.55΄ 

Θεατρική Ομάδα  

College Symphony Orchestra  

Όμιλος Unesco  

Παρασκευή 

15.40΄-16.55΄ 

Όμιλος MUN  

Guitar Project  

Ομάδα Σύγχρονου και Έντεχνου Χορωδιακού Τραγουδιού  

 

 

 

Ημερομηνία : …/…/2021                                                                                                                                    

    Ο γονέας 

 

                                                                             Ονοματεπώνυμο : ……………………………… 

                 

                                                                            Υπογραφή : ……………….……………………..  
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