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Ιδιωτικό Λύκειο 

Κολλέγιο Ψυχικού 

 

Ψυχικό, 16 Σεπτεμβρίου 2022 

 

Προς  

τους γονείς  

των μαθητών και μαθητριών του Year 1 και Year 2 

International Baccalaureate Diploma Programme  

Κολλέγιο Ψυχικού 

 

Θέμα: 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. 

 

ΤΡΙΤΗ 15:30΄-16:55΄ 

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

 

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 

 

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 

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

Καθηγητής-Σύμβουλος: κ. Σ. Τσοκάκης 

 

Forensics (κάθε Τρίτη, Πέμπτη ή/ και Σάββατο) 

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

ικανοτήτων των μαθητών στην αγγλική γλώσσα. Τα Forensics συμπεριλαμβάνουν 6 ομαδικά 

και ατομικά γυμνάσματα: Debate, Duet Acting, Group Discussion, Impromptu Speaking, 

Oral Interpretation of Literature, και Original Oratory. 

Οι συναντήσεις γίνονται κάθε Τρίτη ή Πέμπτη (σε συνεννόηση με τον/-ην μαθητή/-ήτρια) για 

το Duet Acting, Oral Interpretation of Literature και Oratory, κάθε Πέμπτη για το Impromptu 
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Speaking και Group Discussion, και κάθε Σάββατο για το Debate στις 11:00-13:00 

(Introduction to Debate) και 13:30-16:00 (Intermediate and Advanced Debate). 

Οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα να εκπροσωπήσουν το Σχολείο σε 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 

 

ΠΕΜΠΤΗ 15:30΄-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 

 

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 
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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 

 

Ομάδα Οικονομικής Σκέψης 

Η Ομάδα Οικονομικής Σκέψης απευθύνεται σε μαθητές και μαθήτριες Α΄ και Β΄ Λυκείου και 

στοχεύει στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων και των γνώσεών τους στο πεδίο των 

οικονομικών. Η Ομάδα Οικονομικής Σκέψης στοχεύει επίσης  

• στην ενίσχυση του ενδιαφέροντος των μαθητών και των μαθητριών Λυκείου για 

οικονομικά θέματα. 

• στην αναζήτηση υποσχόμενων μελλοντικών οικονομολόγων και την ενθάρρυνση 

τους στις μετέπειτα σπουδές τους. 

• στη σύνδεσή τους με διαπρεπείς οικονομολόγους στο ακαδημαϊκό και 

επιχειρηματικό πεδίο. 

Οι μαθητές/τριες του Σχολείου μας θα έχουν τη δυνατότητα να προετοιμαστούν για τη 

συμμετοχή τους στην Ελληνική Οικονομική Ολυμπιάδα και στον Εθνικό Διαγωνισμό 

Γνώσεων για το Χρήμα - European Money Quiz της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών. 

Καθηγητής – Σύμβουλος: κ. Αθ. Καραμήτσας 

 

Euso-lab 

H Ομάδα Euso-lab απευθύνεται σε μαθητές της Α΄ Λυκείου και στόχος της είναι οι μαθητές, 

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 

Επιστημών, που διοργανώνεται από την European Union Science Olympiad, EUSO 

(www.euso.ie) και είναι ένας πανευρωπαϊκός διαγωνισμός μεταξύ τριμελών μαθητικών 

ομάδων από μαθητές Λυκείων μέχρι 16 ετών. Στον διαγωνισμό αυτό θα συμμετέχουν μόνο 

οι μαθητές που είναι μέλη της ομάδας Euso-lab. 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.  

Εργαστήρια Σοφίτας 

Καθηγητές- Σύμβουλοι: κ. Δήμητρα Κοντοσταυλάκη, κ. Γιώργος Διπλάρης, κ. Α. Κορίλλης 
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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 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 γίνονται στην αίθουσα μουσικής στο κτίριο Ντέιβις.  

Καθηγητής - Σύμβουλος: κ. Τ. Πέππας 

 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15:30΄-16:55΄ 

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). Οι πρόβες γίνονται στην αίθουσα 

Μουσικής, κτίριο «Αλεξάνδρα Μαρτίνου».      

Καθηγήτρια-Σύμβουλος: κ. Μ. Κομισοπούλου  

 

Η συμμετοχή των μαθητών στις απογευματινές δραστηριότητες είναι εθελοντική. Οι 

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

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 | 

Ιδιωτικό Λύκειο 

Κολλέγιο Ψυχικού 

 

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€. 

 

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 Τετάρτη, 28 Σεπτεμβρίου 2022 στην ηλεκτρονική διεύθυνση 

egeorgoulias@athenscollege.edu.gr 

 

Με εκτίμηση, 

 

Ελένη Βασιλείου     Αντώνης Αποστόλου 

ΙΒ Programmes Director – IB DP Head         IB DP Coordinator 
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 2022-2023 

Ημέρα Δραστηριότητα 

Τρίτη 

15:30΄-16:55΄ 

Όμιλος Νεανικής Επιχειρηματικότητας 

Όμιλος MUN 

Unplugged Orchestra 

Forensics 

Πέμπτη 

15:30΄-16:55΄ 

Θεατρική Ομάδα 

Όμιλος Unesco 

Ομάδα Οικονομικής Σκέψης 

Euso Lab 

College Symphony Orchestra 

Μπάντα Κρουστών 

Forensics 

Παρασκευή 

15:30΄-16:55΄ 

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 Year 1 / 2 του International Baccalaureate Diploma Programme 

να παρακολουθήσει την ακόλουθη απογευματινή δραστηριότητα / τις ακόλουθες 

απογευματινές δραστηριότητες: 

 

Ημέρα Δραστηριότητα 
ΕΠΙΛΟΓΗ 

 

Τρίτη 

15:30΄-16:55΄ 

Όμιλος Νεανικής Επιχειρηματικότητας  

Όμιλος MUN  
 

Unplugged Orchestra  

Forensics  

Πέμπτη 

15.30΄-16.55΄ 

Θεατρική Ομάδα  

Όμιλος Unesco  

Ομάδα Οικονομικής Σκέψης  

Euso Lab  

College Symphony Orchestra  

Μπάντα Κρουστών  

Forensics  

Παρασκευή 

15.30΄-16.55΄ 

Guitar Project  

Ομάδα Σύγχρονου και Έντεχνου Χορωδιακού Τραγουδιού  

 

Ημερομηνία : …/…/2022                                                                                                                                    

    Ο γονέας 

Ονοματεπώνυμο : …………… 

        

Υπογραφή : ……………….………… 
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Private High School 

Psychico College 

Psychico, September 16, 2022 

 

 

To Parents and Guardians 

of Year 1 and Year 2 Students 

of Psychico College International Baccalaureate Diploma Programme 

 

Topic:  Afternoon Extra-Curricular Activities for the 2022-2023 Academic Year 

 

Dear parents, 

 

We would like to inform you that throughout the 2022-2023 school year we will be offering 

our students a wide variety of extra-curricular activities, as we do every year. Student 

participation in activities which meet their personal interests helps in the cultivation of 

individual talents and skills, develops team spirit, and raises awareness of a wide range of 

issues.  Within this framework, the extra-curricular activities below will be offered for the 

2022-2023 academic year. 

 

TUESDAY 15:30΄-16:55΄ 

Youth Entrepreneurship Club 

Every year, the Psychico College High School Youth Entrepreneurship Club, in 

collaboration with business executives and faculty, establishes a "virtual company" which 

introduces students to businesses operation through the creation of innovative products, 

which they design, produce, promote and sell.  By participating in this club, students have 

the opportunity to, among other things, gain insight into what kind of role businesses should 

have in social and environmental issues. Additionally, they develop a sense of corporate 

social responsibility and a better understanding of business ethics.  Each year the Youth 

Entrepreneurship Club donates their virtual company’s profits to various charitable 

organizations and to the College Scholarship Fund, a practice which is a cornerstone of 

our School’s pedagogical and social philosophy, and an integral element of its unique 

character. The Club has received awards in pan-Hellenic, pan-European and global 

competitions. 

Supervising Teachers:  Mr. A. Karamitsos, Ms. E. Markopoulou, Mr. P. Statiris 
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Model United Nations (MUN) Club 

A main tenant of our School’s philosophy is to provide our students with an array of 

extracurricular activities so as to cultivate interest and ensure participation.  The Model 

United Nations (MUN) club fully embraces this philosophy and seeks to achieve this goal 

through the School’s participation in national and international conferences and events. 

The Club, which simulates the operation of the United Nations, places emphasis on 

teamwork and the development of research, leadership, argumentative and presentation 

skills. It seeks to strengthen its members’ skills so that they are able to better respond to 

important international economic, political, social and environmental issues. Students who 

wish to join the club must have a very good command of English, both orally and in writing, 

as it is the official language of the conferences they will attend.  Equally important is 

adhering to deadlines for the submission of assignments, the willingness to assume 

responsibilities and the ability to implement them effectively and reliably, and fully 

complying with decisions taken by the teachers and/or coordinators of the School. 

Supervising Teachers:  Ms. E. Kavroulaki, Ms. A. Katsarou 

 

Unplugged Orchestra 

The Unplugged Orchestra is a rock band which is active throughout the academic year, 

playing at a number of events hosted by the School.  It welcomes students who play any 

musical instrument (piano, violin, flute, saxophone, acoustic guitar, bass, drums, electric 

guitar, etc.) at a satisfactory level.  Unplugged Orchestra rehearsals will take place in music 

room 321 (attic) of the Benakeio building.  

Supervising Teacher – Mr. S. Tsokakis 

 

Forensics (Tuesday, Thursday and/or Saturday) 

The Forensics program aims at developing our students’ critical thought and rhetorical skills 

in the English language and includes 6 different group and individual events: Debate, Duet 

Acting, Group Discussion, Impromptu Speaking, Oral Interpretation of Literature, and 

Original Oratory. 

Meetings are held every Tuesday or Thursday (in consultation with the student) for Duet 

Acting, Oral Interpretation of Literature and Oratory, every Thursday for Impromptu 

Speaking and Group Discussion, and every Saturday for Debate at 11.00 – 13.00 

(Introduction to Debate) and 13.30 – 16.00 (Intermediate and Advanced Debate). 

Students have the opportunity to represent our School in various competitions throughout 

the school year.  The Forensics program is an interschool program with coaches and 

teachers from both Athens College and Psychico College.  In order to participate students 
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must fill in the electronic application form via e-apply for which they will receive further 

information later in September.  

Club supervisor:  Ms. K. Basli 

 

THURSDAY 15:30΄-16:55΄ 

Theater Club (every Thursday and Saturday) 

Theater is a dynamic art based on collaboration, research, and communication. As 

members of the school’s Theater Club, students will acquire significant artistic experience 

and broaden their horizons by participating as actors or by contributing to the production 

through various other roles.  Theater Art as an experiential action is a valuable educational 

tool for students. Throughout their time with the Club, members will have the opportunity 

to work on their improvisation skills, elocution, memory and concentration skills, with the 

aim of putting on a play at the annual school fair. The theatre club is a superb creative 

journey! 

This club will take place in Choremi Theater. 

Supervising teachers: Ms. B. Karkatzou, Mr. C. Galitis 

 

Unesco Club 

UNESCO is the United Nations’ Educational, Scientific and Cultural Organization. Its main 

goal is to promote international cooperation and understanding by setting a standard 

for international agreements on current societal issues.  In collaboration with supervising 

faculty, students of the UNESCO club will compile material and will be able to take part in 

activities related to culture and human rights both within and outside of school.  The club 

aims to help students develop a collective consciousness in order to become citizens not 

only of Greece but of the world, to develop their research skills, to enrich their knowledge 

in relation to culture and human rights, and to help them practice and develop their 

argumentative skills by engaging in productive and democratic dialogue.  

Supervising Teachers:  Mr. D. Rozakis, Ms. B. Tsimaki   

 

Economic Thought Club 

The Economic Thought club is for A’ and B’ Lykeion students and aims at developing 

knowledge and skills in the field of economics.  The club also aims to 

• build high school students’ interest in matters of economics 

• develop future economists and encourage future study in the field 
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• connect students with renowned economists from the academic and business 

worlds 

Students will have the opportunity to prepare and participate in the Greek Economics 

Olympiad and in the National Competition European Money Quiz of the Hellenic Banking 

Association. 

Supervising teacher:  Mr. A. Karamitsas   

 

EUSO-lab 

The Euso-lab club is directed towards A’ Lykeion students and its goal is for them to 

develop, by performing experiments, their experimental / laboratory skills and practices in 

Physics, Chemistry, and Biology.  At the same time, students will prepare to compete in the 

European Union Science Olympiad. EUSO (www.euso.ie) is a European competition 

amongst three-member high school student teams up to 16 years old. Only students who 

are members of the Euso-lab will compete. The competition’s goal is to promote the 

teaching of experiments in the natural sciences as well as the familiarization of students 

with scientific methodology for solving real problems in everyday life. 

Science labs (Attic) 

Supervising teachers:  Ms. D. Konstostavlaki, Mr. G Diplaris, Mr. A Korillis 

 

College Symphony Orchestra 

The College Symphony Orchestra is a symphonic orchestra open to students who play a 

symphonic musical instrument, string or wind, at a good level (violin, viola, cello, flute, 

piano). Symphony Orchestra rehearsals will take place in room 321 (attic) of Benakeio 

building.  

Supervising Teacher:  Mr. Papyiannakis 

 

Percussion Band 

The Percussion Band is for students of all grades who would like to play percussion and take 

part in the two School parades as well as other events of the band.  Classes will be held in 

the music room of the Davis Building. 

Supervising Teacher:  Mr.  T. Peppas 
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FRIDAY 15:30΄-16:55΄ 

Guitar Project 

This club is based on the teaching of classical and acoustic guitar (not electric) at a 

group level.  It is aimed towards students of all grades who wish to play the guitar and 

who would like to improve their skill level through the group.  Members of the club will 

perform concerts at school events throughout the academic year.  Classes will be held in 

Music room 321 in Benakeio.  

Supervising teacher:  Mr. G. Michailidis 

 

Contemporary and Artistic Choir Song 

The Contemporary and Artistic Choir Song club is geared towards students of all grades 

who love choir song and who would like to gain exposure to both a contemporary and a 

classical repertoire, through a dynamic program of vocal exercises (vocal development, 

relaxation exercises, voice positioning, breathing control, etc.). Rehearsals will take place 

in the Music room, Alexandra Martinou building. 

Supervising teacher:  Ms. M. Komisopoulou 

 

Student participation in the School’s extra-curricular activities is voluntary and is free of 

charge.  Activities will start on Tuesday, October 4, 2022, Students cannot register for two 

activities that take place on the same afternoon.  If you would like your child to use the 

afternoon school bus, you must fill out and email the requisite form to the Transportation 

Office at metafora@athenscollege.edu.gr.  Afternoon transportation is free of charge for 

students who are already registered with the School for both the morning and afternoon 

bus routes, whereas students who are not registered with the School’s bus service, or who 

are registered for a single route, will be charged an annual fee of 250€.   

If you would like your child to participate in any of the extra-curricular activities offered by 

our School, please email the attached form by Wednesday, September 28, 2022 to 

egeorgoulias@athenscollege.edu.gr.  

 

Sincerely 

 

Eleni Vasileiou      Antonios Apostolou 

IB Programmes Director – IB DP Head   IB DP Coordinator 
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EXTRA-CURRICULAR ACTIVITIES 2022-2023 

 

Day Activity 

Tuesday 

15:30΄-16:55΄ 

Youth Entrepreneurship Club 

MUN  

Unplugged Orchestra 

Forensics 

Thursday 

15:30΄-16:55΄ 

Theatre club 

UNESCO 

Economic Thought Club 

EUSO Lab 

College Symphony Orchestra 

Percussion Band 

Forensics 

Friday 

15:40΄-16:55΄ 

Guitar Project 

Contemporary and Artistic Choir Song 

 

Saturday* 

 

Theatre 

 

 

 

 

 

 

* Upon agreement with the teacher - advisor   
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DECLARATION OF PARTICIPATION 

 

I declare that I would like my son/daughter …..…………………………………………….………. 

a student of IB DP Year ……  of Psychico College Private High School to participate in the 

following extra-curricular activity / activities: 

 

Day Activity 
selection 

 

Tuesday 

15:30΄-16:55΄ 

Youth Entrepreneurship Club  

MUN   
 

Unplugged Orchestra  

 Forensics  

Thursday  

15.30΄-16.55΄ 

Theatre club  

UNESCO  

Economic Thought Club  

EUSO Lab  

College Symphony Orchestra  

Percussion Band  

Forensics  

Friday 

15.30΄-16.55΄ 

Guitar Project  

Contemporary and Artistic Choir Song  

 

Saturday* 

 

Theatre        

 

Date : …/…/2022                                                                                                                                 

                          Parent’s Name : ………………………………            

                                                                          Parent’s  Signature : ……………….………...  
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