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ΕΙΔΙΚΑ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ



ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ

Γαλλικά – Γερμανικά (Δημοτικό) 470€
Γαλλικά - Γερμανικά (Tρίτη ή Παρασκευή) 587€
Γαλλικά - Γερμανικά (Tετάρτη) 880€
Κινεζικά (Δημοτικό) 470€
Κινεζικά (Γυμνάσιο - Λύκειο) 940€

STEM

Hμέρες / Εβδομάδα 1 330€

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Hμέρες / Εβδομάδα 1 2 3 4
Γενικό πρόγραμμα 330€ 600€* 810€* 960€*
Κολύμβηση 370€ 660€* 900€* 1080€*
Αγωνιστική Κολύμβηση 680€
Ακαδημία στίβου 520€

(*)  Η έκπτωση επί των διδάκτρων πραγματοποιείται μόνο όταν ο μαθητής παρακολουθεί το ίδιο μάθημα περισσότερες 
ημέρες από μία, κάθε εβδομάδα

ΜΟΥΣΙΚΗ

Όργανο ** 1420 €
Όργανο (1η και 2α Δημοτικού) ** 1000 €
Κατατακτήριες εξετάσεις 180 €
Δικαιώματα Ωδείου 450 €

Για αρχάριους μαθητές προσφέρονται μαθήματα μουσικών οργάνων σε ομάδες 2 ή 3 μαθητών με ειδική χρέωση.

(**)  Το ΕΕΙ με σκοπό να ενισχύσει τη συμφωνική ορχήστρα του, παρέχει στους μαθητές του Κολλεγίου που φοιτούν στο 
Ωδείο, έκπτωση επί των διδάκτρων για τα όργανα ορχήστρας και μέχρι το επίπεδο της Κατωτέρας. Η παροχή έκπτωσης 
συνεχίζεται, από το επίπεδο της Κατωτέρας και άνω, μόνο για τα παιδιά που συμμετέχουν τακτικά στην ορχήστρα του 
Κολλεγίου Αθηνών - Κολλεγίου Ψυχικού «College Symphony Orchestra». Σε διαφορετική περίπτωση θα καταβάλλεται 
ολόκληρο το ποσό.

Δίδακτρα
Οι αιτήσεις για εγγραφές υποβάλλονται:
·  Στη Γραμματεία των Ειδικών Προγραμμάτων  
(Ψυχικό, κτίριο ΚΑΠΠΣ, 1ος όροφος)

·  Με e-mail (specialprograms@athenscollege.edu.gr) 
αποστέλλοντας το σχετικό Δελτίο Εγγραφής.

Εγγραφές

Τα ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ έχουν δημιουργηθεί 
από το Ελληνοαμερικανικό Εκπαιδευτικό 
Ίδρυμα (ΕΕΙ) για να δώσουν μεγαλύτερη ευελιξία 
και ευρύτερες δυνατότητες στο εκπαιδευτικό 
πρόγραμμα του Κολλεγίου και λειτουργούν μετά 
τη λήξη του προγράμματος των Σχολείων.



ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Αναφορικά με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων των γονέων και 
των μαθητών που εγγράφονται στα Ειδικά Προγράμματα του ΕΕΙ, υπάρχει 
ειδικό έντυπο ενημέρωσης στην Ιστοσελίδα του ΕΕΙ στην σελίδα των Ειδικών 
Προγραμμάτων (https://www.athenscollege.edu.gr/the-experience/optional-
activities/special-programs).

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 
Για λόγους απλούστευσης του κειμένου, στο έντυπο αυτό:
•  Το «Ελληνοαμερικανικόν Εκπαιδευτικόν Ίδρυμα» αναφέρεται ως ΕΕΙ ή ως «Ίδρυμα» 
•  Η λέξη «Κολλέγιο», χωρίς τη διευκρίνιση «Αθηνών» ή «Ψυχικού», αναφέρεται σε θέματα, που αφορούν 

από κοινού τα δύο αυτά σχολεία
•  Με τη λέξη «Σχολείο (μας)» νοείται «Κολλέγιο Αθηνών και Κολλέγιο Ψυχικού» 
• Η λέξη «μαθητές (μας)» σημαίνει «μαθητές και μαθήτριες»

ΑΘΛΗΤΙΚΑ - STEM
Αν ο μαθητής διακόψει για οποιονδήποτε λόγο τη φοίτηση του εντός των 
δύο πρώτων εβδομάδων λειτουργίας του προγράμματος ή στην περίπτωση 
καθυστερημένης εγγραφής εντός των δύο πρώτων εβδομάδων από την εγγραφή, 
η διακοπή δηλώνεται εγγράφως και καταβάλλεται μόνο το 25% του ετήσιου ποσού 
διδάκτρων. Σε περίπτωση διακοπής της φοίτησης μετά τη 2η εβδομάδα εξοφλείται 
το ποσό των διδάκτρων ολόκληρου του σχολικού έτους. 
ΠΡΟΣΟΧΗ: Αν η διακοπή φοίτησης δεν δηλωθεί εγγράφως πριν από τη 2η 
εβδομάδα, πρέπει να καταβληθεί ολόκληρο το ποσό των διδάκτρων.

ΓΑΛΛΙΚΑ - ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ - ΚΙΝΕΖΙΚΑ
Αν ο μαθητής διακόψει τη φοίτησή του μέχρι τη Δευτέρα, 31 Οκτωβρίου 2022, 
η διακοπή δηλώνεται εγγράφως στη Γραμματεία και παρακρατείται το ποσό των 
€150. Σε περίπτωση διακοπής της φοίτησης από την Τρίτη,  1 Νοεμβρίου 2022 
εξοφλείται το ποσό των διδάκτρων ολόκληρου του σχολικού έτους. 
ΠΡΟΣΟΧΗ: Αν η διακοπή φοίτησης δεν δηλωθεί εγγράφως μέχρι τη Δευτέρα,   
31 Οκτωβρίου 2022, θα πρέπει να καταβληθεί ολόκληρο το ποσό των διδάκτρων.

ΜΟΥΣΙΚΗ
Αν ο μαθητής διακόψει για οποιονδήποτε λόγο τη φοίτησή του έως τη Δευτέρα, 7 
Νοεμβρίου 2022, η διακοπή δηλώνεται εγγράφως και καταβάλλεται το 15% του 
ετήσιου ποσού διδάκτρων.
Σε περίπτωση διακοπής της φοίτησης μετά τη Δευτέρα, 7 Νοεμβρίου 2022 και 
έως την Παρασκευή, 27 Ιανουαρίου 2023 η διακοπή δηλώνεται εγγράφως και 
καταβάλλεται το 50% του ετήσιου ποσού διδάκτρων.
Σε περίπτωση διακοπής της φοίτησης μετά την Παρασκευή, 27 Ιανουαρίου 2023 
η διακοπή δηλώνεται εγγράφως και εξοφλείται το ποσό των διδάκτρων ολοκλήρου 
του σχολικού έτους.

Έναρξη Μαθημάτων 

Διακοπή Μαθήματος 

Τα μαθήματα Γαλλικών, Γερμανικών και Κινεζικών αρχίζουν μία εβδομάδα μετά 
την έναρξη των μαθημάτων στα Σχολεία του ΕΕΙ και οι αθλητικές και μουσικές 
δραστηριότητες δύο εβδομάδες μετά την έναρξη των μαθημάτων.



Μαθήματα
STEM Δημοτικού

Απλές Μηχανές | 1η –  2a  Δημοτικού
Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα Απλές Μηχανές είναι σχεδιασμένο για τους μαθητές της 1ης 
και 2aς Δημοτικού και τους δίνει τη δυνατότητα να μεταμορφωθούν σε μικρούς επιστήμονες. 
Παρατηρώντας τον κόσμο γύρω τους, τα παιδιά μαθαίνουν να αναρωτιούνται τι συμβαίνει 
στη φύση, πως λειτουργεί κάτι ή που χρησιμεύει μια συσκευή. Μέσα από τη συνεργασία 
οι μικροί μηχανικοί αξιοποιούν τις δεξιότητές τους, κατασκευάζοντας απλά μοντέλα και 
μαθαίνουν πειραματικά τη χρησιμότητα των μηχανισμών που συναντούν στο περιβάλλον 
τους.
Με πρωτότυπες κατασκευές, βρίσκουμε εφαρμογές των “Απλών Μηχανών” (γρανάζια, 
τροχαλίες, μοχλοί, βίδα, τροχοί άξονες, τριβή) στην καθημερινότητά μας και αναζητούμε 
λύσεις σε συγκεκριμένα προβλήματα, σκεπτόμενοι ως αληθινοί μηχανικοί. 
Η βιωματική μάθηση προσφέρει, με διασκεδαστικό και παιγνιώδη τρόπο, γνώσεις εύκολα 
αντιληπτές και προτρέπει τα παιδιά να προσεγγίσουν, να αγαπήσουν τις θετικές επιστήμες 
και να εξερευνήσουν την κλίση τους σε αυτές.

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΝΤΑΙ: 

• ΕΦΕΥΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑ 

• ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

• ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ/ΟΜΑΔΙΚΟ ΠΝΕΥΜΑ

Σύνθετες Ηλεκτρικές Μηχανές | 3η –  4η  Δημοτικού
Tο εκπαιδευτικό πρόγραμμα Σύνθετες Ηλεκτρικές Μηχανές αποτελεί συνέχεια του 
προγράμματος «Απλές Μηχανές». Οπλισμένοι με τα κατάλληλα εφόδια οι μικροί 
μηχανικοί είναι έτοιμοι να σκεφθούν ως μηχανικοί και να κατασκευάσουν σύνθετες 
μηχανές στην κατεύθυνση της επίλυσης προβλημάτων στην υπηρεσία του ανθρώπου. Η 
σωστή δομή μιας κατασκευής, η μετάδοση κίνησης και το μηχανικό πλεονέκτημα είναι 
πλέον έννοιες οικείες. 
Το επόμενο βήμα είναι να εφαρμόσουμε τις γνώσεις μας, να γνωρίσουμε τις πηγές 
ενέργειας και να εμβαθύνουμε στην ηλεκτρική κίνηση. θα κατανοήσουν τι σημαίνει 
ηλεκτρικό κύκλωμα, τι είναι η πολικότητα ρεύματος και τι είναι ο διακόπτης δίνοντας 
κίνηση σε συγκεκριμένες κατασκευές. 
Θα μάθουν να αντικαθιστούν τον διακόπτη του κυκλώματος και τον χειριστή (άνθρωπο) 
με αισθητήρα και υπολογιστή (πρόγραμμα). Έτσι θα εισέλθουν στον κόσμο των 
αυτοματισμών και του προγραμματισμού. 
Με τη χρήση tablet δίνουμε εντολές στην κατασκευή μας να εκτελέσει 
συγκεκριμένες δράσεις και με τη χρήση αισθητήρων μπορούμε να 
χτίσουμε τους πρώτους μας αυτοματισμούς, ώστε η κατασκευή 
μας να αντιδρά σε ερεθίσματα από το περιβάλλον.

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΝΤΑΙ: 

• ΕΦΕΥΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑ 

• ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

• ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΕΡΙΠΛΟΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ

• ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ/ΟΜΑΔΙΚΟ ΠΝΕΥΜΑ



Οι πρώτοι Αυτοματισμοί - Microbit | 5η Δημοτικού
Το πρόγραμμα είναι σχεδιασμένο για την εισαγωγή των μαθητών του στους 
αυτοματισμούς και την εκπαιδευτική ρομποτική. Οι μαθητές θα δημιουργήσουν 
ολοκληρωμένα project με την χρήση του Microbit. 
Mέσω της ομαδικής δραστηριότητας για την κατασκευή ενός ρομποτικού μοντέλου 
που αλληλεπιδρά με τον αληθινό κόσμο σε πραγματικό χρόνο, τα παιδιά ζουν μια 
συναρπαστική και ψυχαγωγική εμπειρία που δεν θέλουν να τελειώσει!
Οι δεξιότητες που αποκτούν οι μαθητές όπως η Ομαδική Εργασία & Συνεργασία, 
η ικανότητα να φαντάζονται ως Μηχανικοί και να επιλύουν προβλήματα μέσω 
των κατασκευών, η Αυτοπεποίθηση ότι η κατασκευή λειτουργεί, είναι οι βασικές 
δεξιότητες που πρέπει να οικοδομήσουν. Ενώ η κατανόηση των Μαθηματικών, της 
Φυσικής και της Τεχνολογίας γίνεται με μοναδικό και απολαυστικό τρόπο. 
Η διαδραστική, δημιουργική μάθηση είναι ευκολότερη από ποτέ – οι μαθητές 
μπορούν να δουν τις κατασκευές τους σε δράση, να δοκιμάσουν και να βελτιώσουν 
τις δεξιότητές τους στην επίλυση προβλημάτων!

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΝΤΑΙ: 

• ΕΦΕΥΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑ - ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ 

• ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

• ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ

• ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ/ΟΜΑΔΙΚΟ ΠΝΕΥΜΑ

• ΑΥΤΟΠΕΠΟΙΘΗΣΗ

Απλές Μηχανές Tετάρτη, 14:15 - 15:35  

Σύνθετες Ηλεκτρικές Μηχανές Tετάρτη, 14:15 - 15:35  

Πρώτοι Αυτοματισμοί – Microbit Tετάρτη, 14:15 - 15:35  

Nezha Robotics Tετάρτη, 14:15 - 15:35  

Ωρολόγιο Πρόγραμμα

Nezha Robotics | 6η Δημοτικού
Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα "Εκπαιδευτική Ρομποτική" είναι σχεδιασμένο για μαθητές 
της 6ης Δημοτικού, βασισμένο στη  μεθοδολογία STEM και δημιουργήθηκε με σκοπό 
να εξοικειώσει τους μαθητές με τις τεχνικές δημιουργίας και προγραμματισμού 
ρομποτικών κατασκευών.
Οι συμμετέχοντες θα μάθουν να κατασκευάζουν αυτοματισμούς, συσκευές ελέγχου 
και σύνθετες ρομποτικές διατάξεις χρησιμοποιώντας τον μικροελεγκτή Microbit και 
περιφερειακά όπως αισθητήρες, DC κινητήρες και σερβομηχανισμούς.
Βασικός στόχος του προγράμματος αποτελεί η εξάσκηση της προγραμματιστικής 
λογικής και η διδασκαλία τεχνικών προγραμματισμού.  Παράλληλα θα διδαχθούν 
ανάλογα το μαθησιακό επίπεδο της τάξης, πολύ βασικές αρχές φυσικής, 
μαθηματικών και στατιστικής που εφαρμόζονται στη συλλογή, επεξεργασία και  
αξιοποίηση των μετρήσεων που πραγματοποιούνται από τους αισθητήρες. Τέλος, τα 
δομικά υλικά του προγράμματος χρησιμοποιούνται στην δημιουργία κατασκευών 
για την εμπέδωση των βασικών νόμων της μηχανικής.

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΝΤΑΙ: 

• ΕΦΕΥΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑ - ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ 

• ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

• ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ

• ΑΥΤΟΠΕΠΟΙΘΗΣΗ

• ΚΡΙΤΙΚΗ ΣΚΕΨΗ

• ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ/ΟΜΑΔΙΚΟ ΠΝΕΥΜΑ



Τα διπλώματα στη Γαλλική Γλώσσα, του Γαλλικού 
Υπουργείου Παιδείας (France Education 
International), είναι αυτά που ορίζει το Κοινό 
Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς του Συμβουλίου 
της Ευρώπης.
Στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών λειτουργεί, 
πρόγραμμα δημιουργικής απασχόλησης 
στα Γαλλικά για μαθητές 1ης, 2ας, 3ης και 4ης 
Δημοτικού. Οι δραστηριότητες βασίζονται σε 
ψυχαγωγία, χειροτεχνίες, τραγούδι, παιχνίδι και 
στην εισαγωγή της ανάγνωσης και της γραφής. 
Μέσα από τις δραστηριότητες αυτές τα παιδιά 
ανακαλύπτουν τον κόσμο στα Γαλλικά. 
Επίσης, έχει καταρτισθεί συμπληρωματικό 
πρόγραμμα σπουδών για τους μαθητές 
Γυμνασίου - Λυκείου που θέλουν να αποκτήσουν 
επαρκή γνώση της Γαλλικής Γλώσσας και να 
ανταποκριθούν στις απαιτήσεις των εξετάσεων 
DELF & DALF. Στη διδασκαλία των μαθημάτων 
εφαρμόζονται σύγχρονες μέθοδοι παιδαγωγικής 
από αυστηρά επιλεγμένο διδακτικό προσωπικό. Τα 
μαθήματα υποστηρίζονται από κατάλληλο υλικό, 
αποκλειστικά γαλλικών εκδόσεων, περιλαμβάνουν 
δε, μεταξύ άλλων, συμμετοχή σε πολιτιστικές 
εκδηλώσεις (διαγωνισμός Γαλλοφωνίας κ.ά.), 
χρήση βιβλιοθήκης κ.ά.

Γαλλικά
Στόχος του προγράμματος Γαλλικών είναι να δοθεί η ευκαιρία στους 
μαθητές των Σχολείων μας να αποφοιτούν έχοντας επαρκή γνώση 
μιας δεύτερης ξένης γλώσσας και τη δυνατότητα να ανταποκριθούν 
στις απαιτήσεις των εξετάσεων για τα ξενόγλωσσα διπλώματα. 



1ος κύκλος
Βασική Βαθμίδα –  DELF A1 – A2 –  B1
Οι μαθητές διδάσκονται το λεξιλόγιο και τις βασικές δομές της Γαλλικής Γλώσσας που τους επιτρέπουν:
 •  να εκφράζονται σε θέματα γενικού περιεχομένου
 •  να παρουσιάζουν θέματα, τοποθετώντας τα στο χρόνο και τόπο που επιθυμούν
 •  να συντάσσουν επιστολές, με τις οποίες να ζητούν ή να δίνουν πληροφορίες σε θέματα καθημερινής ζωής
 •  να κατανοούν γραπτά και προφορικά κείμενα
 •  να εκφράζουν τα συναισθήματά τους και τις ιδέες τους και να υποστηρίζουν τις θέσεις τους. 
Ταυτόχρονα, ετοιμάζονται μόνο σε ένα έτος να δώσουν εξετάσεις  στις ενότητες DELF A1 - A2 -  Β1 (Α’, Β’, Γ’ 
Γυμνασίου σε κανονικά ή προχωρημένα τμήματα).

2ος κύκλος
Μεσαία Βαθμίδα –  DELF B2
Το DELF B2 διδάσκεται σε ένα έτος και είναι το επίπεδο που απαιτείται προκειμένου οι μαθητές μας να απαλλαγούν 
από τις εξετάσεις γλώσσας που ζητούν τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Γαλλίας ή άλλων γαλλόφωνων 
χωρών. Αναγνωρίζεται παγκοσμίως ως επίπεδο γλωσσομάθειας.

3ος κύκλος
Ανώτερη Βαθμίδα –  DALF C1 –  C2
Το DALF C1 διδάσκεται σε ένα έτος, πιστοποιεί το προχωρημένο επίπεδο γνώσης της Γαλλικής γλώσσας και 
απαλλάσσει τους ξένους σπουδαστές από τις εξετάσεις γλώσσας που απαιτούν τα ανώτερα εκπαιδευτικά ιδρύματα 
της Γαλλίας ή άλλων γαλλόφωνων χωρών.
Το DALF C2 διδάσκεται σε ένα έτος και πιστοποιεί το άριστο επίπεδο γνώσης της Γαλλικής γλώσσας.
Οι έξι ενότητες (Α1, Α2, Β1, Β2, C1, C2) είναι ανεξάρτητες και δε χρειάζονται ανανέωση.

Η διδασκαλία γίνεται σε τρεις κύκλους όπως ορίζονται 
από το Κοινό  Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς.

Εβδομαδιαίο Πρόγραμμα:
https://www.athenscollege.edu.gr/the-experience/optional-activities/special-programs



Τα διπλώματα στη Γερμανική Γλώσσα είναι 
αυτά που ορίζει το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο 
Αναφοράς του Συμβουλίου της Ευρώπης. 
Στη διδασκαλία των μαθημάτων εφαρμόζονται 
σύγχρονες μέθοδοι παιδαγωγικής από 
αυστηρά επιλεγμένο διδακτικό προσωπικό. Τα 
μαθήματα υποστηρίζονται από κατάλληλο υλικό, 
περιλαμβάνουν δε, μεταξύ άλλων, συμμετοχή σε 
πολιτιστικές εκδηλώσεις, χρήση βιβλιοθήκης κ.ά. 
Στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών λειτουργεί 
πρόγραμμα δημιουργικής απασχόλησης στα 
Γερμανικά για μαθητές 1ης, 2ας, 3ης και 4ης 
Δημοτικού το οποίο στηρίζεται στη βιωματική 
ενασχόληση με τη γλώσσα. Με βάση πλούσιο, 
πολύχρωμο υλικό και εκμεταλλευόμενοι τις 
γνωστικές και συναισθηματικές ικανότητες 
των παιδιών, δημιουργήσαμε ένα ξεχωριστό 
πρόγραμμα σπουδών που περιλαμβάνει 
τραγούδια, παιχνίδια, κάρτες λεξιλογίου, 
παντομίμα, χειροτεχνίες, παραμύθια και 
κατασκευές.
Επίσης, έχει καταρτισθεί συμπληρωματικό 
πρόγραμμα σπουδών για τους μαθητές Γυμνασίου 
- Λυκείου που θέλουν να προετοιμαστούν για τις 
εξετάσεις διπλωμάτων της Γερμανικής γλώσσας.

Γερμανικά
Στόχος του προγράμματος Γερμανικών είναι να δοθεί η ευκαιρία στους 
μαθητές των Σχολείων μας να αποφοιτούν έχοντας επαρκή γνώση 
μιας δεύτερης ξένης γλώσσας και τη δυνατότητα να ανταποκριθούν 
στις απαιτήσεις των εξετάσεων για τα ξενόγλωσσα διπλώματα.



1ος κύκλος:  Βασική Βαθμίδα –  FIT1 –  FIT2 –  B1(J) 
Διδάσκονται το λεξιλόγιο και οι βασικές δομές της Γερμανικής Γλώσσας, ώστε οι μαθητές να μπορούν να 
επικοινωνούν με γραπτό και προφορικό λόγο σε απλές καθημερινές καταστάσεις. Η βαθμίδα αυτή 
περιλαμβάνει τα διπλώματα Fit1, Fit2 και B1(J). Οι μαθητές ετοιμάζονται για τα διπλώματα Fit1, Fit2 και B1(J) 
στην Α’ ή Β’ ή Γ’ Γυμνασίου, ανάλογα με το επίπεδό τους.

2ος κύκλος: Μεσαία Βαθμίδα –  B2(J) – C1
Οι μαθητές εμπλουτίζουν τις γνώσεις τους και αποκτούν μεγαλύτερη ευχέρεια στον προφορικό και γραπτό 
λόγο, διευρύνουν το λεξιλόγιό τους και μελετούν γραμματικά φαινόμενα μέσα σε εξειδικευμένα κείμενα. Με 
αυτόν τον τρόπο μαθαίνουν να χειρίζονται τη γλώσσα ενώ συνεχίζουν να εξοικειώνονται με τον πολιτισμό 
των γερμανόφωνων χωρών. Η βαθμίδα αυτή περιλαμβάνει τα διπλώματα B2(J) και C1. (Goethe-Institut Athen 
ή Österreichisches Sprachdiplom Deutsch). Οι μαθητές ετοιμάζονται για τα διπλώματα Β2(J) και C1 στην Γ’ 
Γυμνασίου ή στην Α’ Λυκείου, ανάλογα με το επίπεδό τους.

TestDaF
Ανταποκρινόμενοι στο αυξανόμενο ενδιαφέρον των μαθητών για σπουδές στα Α.Ε.Ι. της Γερμανίας λειτουργεί 
ειδικό τμήμα προετοιμασίας για την εξέταση ΤestDaF. H εξέταση TestDaF περιλαμβάνει τα επίπεδα B1(J)/C1 
και αναγνωρίζεται από όλα τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Γερμανίας και Αυστρίας ως αποδεικτικό 
γλωσσομάθειας, που επιτρέπει την εισαγωγή σε αυτά.

3ος κύκλος: Ανώτερη Βαθμίδα –  C2
Αφορά στην προετοιμασία για την απόκτηση του διπλώματος C2.

Εβδομαδιαίο Πρόγραμμα:
https://www.athenscollege.edu.gr/the-experience/optional-activities/special-programs

Η διδασκαλία γίνεται σε τρεις κύκλους όπως ορίζονται 
από το Κοινό  Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς.



4η –  5η –  6η τάξη Δημοτικού
Η διδασκαλία της Κινεζικής Γλώσσας απευθύνεται σε μαθητές 4ης, 5ης και 6ης τάξης των Δημοτικών 
Σχολείων που επιθυμούν να έχουν μια πρώτη επαφή με τη γλώσσα και τον πολιτισμό της Κίνας, 
περισσότερο μέσα από τον προφορικό λόγο. Η διδασκαλία των μαθημάτων γίνεται μία φορά την 
εβδομάδα (2 διδακτικές ώρες) μετά τη λήξη των μαθημάτων του Σχολείου. 
Στόχος στο επίπεδο αυτό είναι οι μαθητές να είναι σε θέση να κατανοούν και να χρησιμοποιούν 
απλές καθημερινές φράσεις, σε γραπτό και προφορικό λόγο και να γνωρίσουν τη χώρα 
και τις συνήθειες των κατοίκων. Με διετή ή τριετή παρακολούθηση μαθημάτων οι μαθητές 
προετοιμάζονται για τις εξετάσεις YCT 1 ή YCT 2 (Υouth Chinese Test) ή HSK 1.

Κινεζικά
Τα μαθήματα της Κινεζικής Γλώσσας για τους μαθητές του ΕΕΙ 
καλύπτουν όλα τα επίπεδα: από αρχάριους μέχρι την προετοιμασία 
για το δίπλωμα HSK, που χορηγείται από τον Κινεζικό Κρατικό 
Οργανισμό Hanban. Παράλληλα οι καθηγητές φέρνουν σε επαφή τα 
παιδιά με τον κινεζικό πολιτισμό και τις καθημερινές συνήθειες της 
χώρας τους.

Η Κινεζική Γλώσσα είναι μία από τις 
αρχαιότερες γλώσσες του κόσμου και 
η μοναδική ζωντανή γλώσσα που 
χρησιμοποιεί ιδεογράμματα.
Ομιλείται από 1,3 δισεκατομμύρια 
ανθρώπους όχι μόνο στην Κίνα, αλλά 
και σε πολλές κινεζικές κοινότητες στην 
Αμερική, στην Ευρώπη και αλλού.



Γυμνάσιο –  Λύκειο

Στους μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου δίνεται η δυνατότητα να αποκτήσουν τα τρία πρώτα διπλώματα 
επάρκειας της Κινεζικής Γλώσσας (HSK 1, HSK 2, HSK 3). Η διδασκαλία των μαθημάτων γίνεται 
δύο φορές την εβδομάδα (4 διδακτικές ώρες) μετά τη λήξη των μαθημάτων του Σχολείου.

Το HSK 1 απευθύνεται σε μαθητές που έχουν μάθει 150 καθημερινά χρησιμοποιούμενες λέξεις και 
βασικούς κανόνες γραμματικής.

Το HSK 2 απευθύνεται σε μαθητές που έχουν μάθει 300 καθημερινά χρησιμοποιούμενες λέξεις και 
τους αντίστοιχους γραμματικούς κανόνες. Στο επίπεδο αυτό μπορούν να συνομιλούν για καθημερινά 
θέματα εκφράζοντας απλές ιδέες και ανάγκες. 

Το HSK 3 απευθύνεται σε μαθητές που έχουν μάθει 600 καθημερινά χρησιμοποιούμενες λέξεις και 
τους αντίστοιχους γραμματικούς κανόνες. Στο επίπεδο αυτό μπορούν να καλύψουν τις γλωσσικές 
απαιτήσεις συζητήσεων της καθημερινότητας σε κινεζικό περιβάλλον.

Εβδομαδιαίο Πρόγραμμα:
https://www.athenscollege.edu.gr/the-experience/optional-activities/special-programs



Αθλητισμός - Χορός

Το πρόγραμμα Αθλητισμός - Χορός έχει 
σκοπό να δώσει από νωρίς ερεθίσματα 
στα παιδιά ώστε να γνωρίσουν τα 
διάφορα αθλήματα ή το χορό και να 
συνεχίσουν εφόσον το επιθυμούν με ένα 
εξειδικευμένο πρόγραμμα προπόνησης. 
Στόχος μας είναι η σωστή προετοιμασία 
των παιδιών έτσι ώστε να χαίρονται 
το άθλημα της προτίμησής τους ή να 
ενταχθούν στον αγωνιστικό αθλητισμό 
του Σχολείου.

1η - 2α Δημοτικού
Οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα να αξιοποιήσουν 
δημιουργικά τον χρόνο τους, μέσα από ποικίλες 
και ενδιαφέρουσες αθλητικές δραστηριότητες, 
ειδικά σχεδιασμένες για παιδιά 1ης και 2ας 
Δημοτικού (μίνι τένις, μίνι μπάσκετ κ.ά.).

3η - 6η Δημοτικού, Γυμνάσιο, Λύκειο
Παράλληλα με το πλούσιο πρόγραμμα, οι 
δραστηριότητες εμπλουτίζονται συνεχώς με νέα 
αντικείμενα (ping-pong, σύγχρονο χορό, μυϊκή 
ενδυνάμωση, cross fit, beach volley κ.ά.), έτσι 
ώστε να καλύπτονται  τα ενδιαφέροντα και οι 
ανάγκες όλων των παιδιών.
Για τα αθλήματα του βόλεϊ, της κολύμβησης και 
του στίβου λειτουργούν τμήματα υποδομών, με 

διαβαθμισμένα επίπεδα ικανότητας (αρχάριοι, 
προχωρημένοι, προαγωνιστικές και αγωνιστικές 
κατηγορίες). 
Οι μαθητές-αθλητές έχουν τη δυνατότητα 
να συμμετέχουν σε ημερίδες, τουρνουά και 
φιλικούς αγώνες. Στόχος είναι η μεθοδευμένη 
προπόνηση καθώς και η δυνατότητα ένταξης στις 
Αντιπροσωπευτικές Ομάδες του Σχολείου και στις 
σωματειακές ομάδες του Συλλόγου Αποφοίτων 
Κολλεγίου Αθηνών- Κολλεγίου Ψυχικού (ΣΑΚΑ).
Οι δραστηριότητες πραγματοποιούνται 
καθημερινά, μετά τη λήξη των μαθημάτων στις 
εγκαταστάσεις του Ψυχικού και της Κάντζας και 
τα Σαββατοκύριακα στις εγκαταστάσεις του ΕΕΙ 
στο Ψυχικό.

Ακαδημίες Στίβου και πρόγραμμα Αγωνιστικής Κολύμβησης
Για τους μαθητές που θέλουν να ενταχθούν στις σωματειακές ομάδες του ΣΑΚΑ, δημιουργήθηκαν 
Ακαδημίες Στίβου με διαβαθμισμένα επίπεδα ικανότητας σε ειδική τιμή. Παράλληλα, συνεχίζεται 
η εξαιρετικά επιτυχημένη λειτουργία του προγράμματος Αγωνιστικής Κολύμβησης το οποίο θα 
υποστηρίζεται και με εξειδικευμένο πρόγραμμα μυϊκής ενδυνάμωσης, κατόπιν εισηγήσεως των 
προπονητών. Η εγγραφή στο πρόγραμμα της Aγωνιστικής Kολύμβησης προϋποθέτει:
α.  τη σύμφωνη γνώμη των προπονητών μετά από κολυμβητική δοκιμασία αξιολόγησης, 
β. την εγγραφή στην σωματειακή ομάδα του ΣΑΚΑ.

Εβδομαδιαίο Πρόγραμμα:
https://www.athenscollege.edu.gr/the-experience/optional-activities/special-programs



Γυμνάσιο - Λύκειο
Βόλεϊ 
Beach Volley
Μπάσκετ
Κολύμβηση
Αγωνιστική Κολύμβηση
Ποδόσφαιρο αγοριών
Ποδόσφαιρο κοριτσιών
Στίβος
Τένις
Χορός Σύγχρονος

Χορός Κλασικός      
Μυϊκή Ενδυνάμωση
Cross Fit  
Shotokan Karate
Tae Kwon Do
Ping-Pong
Squash 
Χειμερινό Σκι
Ιστιοπλοία-Ιστιοσανίδα

Δημοτικό
Βόλεϊ (3η ώς και 6η τάξη)
Ενόργανη Γυμναστική (1η ώς και 6η τάξη)
Κολύμβηση (1η ώς και 6η τάξη)
Αγωνιστική Κολύμβηση (3η ώς και 6η τάξη)
Συγχρονισμένη Κολύμβηση (1η ώς και 6η τάξη)
Μίνι Μπάσκετ (1η και 2α τάξη) 
Μπάσκετ (3η ώς και 6η τάξη)
Μίνι Τένις (1η και 2α τάξη) 
Τένις (3η ώς και 6η τάξη)
Ποδόσφαιρο (1η ώς και 6η τάξη)
Ακαδημία Στίβου (3η ώς και 6η τάξη)
Στίβος (1η ώς και 6η τάξη)
Ξιφασκία (1η ώς και 6η τάξη)
Χορός Κλασικός (1η ώς και 6η τάξη)
Χορός Σύγχρονος (3η ώς και 6η τάξη)
Shotokan Karate (1η ώς και 6η τάξη)
Tae Kwon Do (1η ώς και 6η τάξη)
Σκάκι (1η ώς και 6η τάξη)
Χειμερινό Σκι (3η ώς και 6η τάξη)
Δραστηριότητες Βουνού (1η ώς και 6η τάξη)
Ιστιοπλοία-Ιστιοσανίδα (3η ώς και 6η τάξη)

Μικροί Εξερευνητές
Ένα πρόγραμμα που απευθύνεται σε παιδιά 1ης, 
2ας, 3ης και 4ης τάξης του Δημοτικού με στόχο την 
εξοικείωση με τη φύση, την επιβίωση σε αντίξοες 
συνθήκες, την περιπέτεια και το παιχνίδι στο βουνό 
και στη θάλασσα. Το πρόγραμμα λειτουργεί την 
Κυριακή σε προγραμματισμένες ημερομηνίες όλο το 
σχολικό έτος.

Εκδρομές για σκι
Οργανωμένα προγράμματα εκμάθησης αλλά και 
ομάδες προετοιμασίας για αγωνιστικό σκι και 
snowboard. Πραγματοποιούνται διήμερες έως 
και τετραήμερες εκδρομές, σε διαφορετικούς 
χιονοδρομικούς προορισμούς.

Mini Sport Camps
Ημερήσια εξειδικευμένα προπονητικά camps 
βασισμένα στα πρότυπα διεθνών αθλητικών 
ακαδημιών, με στόχο τη βελτίωση των τεχνικών 
δεξιοτήτων και των ικανοτήτων των παιδιών σε 
δημοφιλή αθλήματα, όπως το ποδόσφαιρο, το 
μπάσκετ, η κολύμβηση, ο στίβος. Απευθύνεται σε 
μαθητές 3ης, 4ης, 5ης και 6ης  τάξης του Δημοτικού και 
Α’ - Β’ τάξης του Γυμνασίου.

Αθλητικές εκδρομές στην Ευρώπη
Εκδρομές αθλητικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος 
για επιλεγμένες ομάδες παιδιών 4ης, 5ης και 6ης τάξης 
του Δημοτικού και Α’, Β’ και Γ’ Γυμνασίου.

Multi-Sport Camp
Τετραήμερη εκπαιδευτική και αθλητική εκδρομή κατά 
τις διακοπές του Πάσχα που απευθύνεται σε παιδιά 
3ης, 4ης, 5ης και 6ης  τάξης του Δημοτικού, Α’ και Β’ 
Γυμνασίου, με τους εξής στόχους: 
α) εξάσκηση σε διάφορα αθλήματα: ποδόσφαιρο, 
μπάσκετ, κολύμβηση, υδατοσφαίριση, στίβο, 
τοξοβολία, ξιφασκία, ping-pong, τένις, beach volley
β) γνωριμία με αναρρίχηση, καταρρίχηση, νυχτερινό 
προσανατολισμό, trekking, πρώτες βοήθειες
γ) συμμετοχή σε τουρνουά ποδοσφαίρου, μπάσκετ.

Θερινά Προγράμματα
Για τα παιδιά του Κολλεγίου και άλλων σχολείων.

Εβδομαδιαίο Πρόγραμμα:
https://www.athenscollege.edu.gr/the-experience/optional-activities/special-programs



Το Ωδείο Κολλεγίου Αθηνών – Κολλεγίου Ψυχικού προσφέρει μουσική 
παιδεία στους μαθητές του Κολλεγίου, σε μαθητές άλλων σχολείων 
καθώς και σε ενήλικες. Το πρόγραμμα σπουδών καλύπτει όλες τις 
ηλικίες, από την ανάπτυξη των αισθησιοκινητικών λειτουργιών των 
πολύ μικρών μαθητών ώς την προετοιμασία τους για την εισαγωγή σε 
ελληνικά και ξένα μουσικά πανεπιστήμια.
Η διδασκαλία των οργάνων είναι ατομική και των γενικών μαθημάτων ομαδική, ανάλογα με το 
επίπεδο σπουδών. Ειδικοί καθηγητές με πλούσια διδακτική εμπειρία, με πλήρη ενημέρωση και γνώση 
του αντικειμένου, διδάσκουν μονωδία, φωνητική σύγχρονου τραγουδιού και όργανα, όπως πιάνο – 
βιολί - βιολοντσέλο - βιόλα - φλάουτο - σαξόφωνο - κιθάρα - μπουζούκι - αρμόνιο - ηλεκτρική κιθάρα 
- ηλεκτρικό  μπάσο - ντραμς.  Διδάσκονται επίσης όλα τα επίπεδα ανωτέρων θεωρητικών μαθημάτων.
Παράλληλα  με το αναλυτικό πρόγραμμα του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, οι 
σπουδαστές του Ωδείου έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν το διεθνώς αναγνωρισμένο 
Βρετανικό σύστημα μουσικών σπουδών του Associated Board of the Royal Schools of Music 
(ABRSM) και να προετοιμαστούν για την απόκτηση των αντίστοιχων τίτλων σπουδών. Η πρόοδος 
των σπουδαστών ελέγχεται από βρετανική επιτροπή σε ακροάσεις που διεξάγονται στο Σχολείο 
μας.  Αξίζει να σημειωθεί ότι οι μαθητές που έχουν κατακτήσει το επίπεδο γνώσεων του Grade 5 
στη θεωρία και στο μουσικό όργανο, μπορούν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του μαθήματος 
μουσικής του IBDP, ενώ από το Grade 6 και άνω (τόσο στα όργανα όσο και στα θεωρητικά) οι 
σπουδαστές κερδίζουν βαθμούς UCAS (UCAS points), διευκολύνοντας έτσι την εισαγωγή τους σε 
πανεπιστήμια του εξωτερικού. Οι βαθμοί αυτοί ισχύουν και σε κλάδους  πέραν της μουσικής.

Ωδείο
Κολλεγίου Αθηνών
Κολλεγίου Ψυχικού



Γενικές Πληροφορίες
Η εισαγωγή  στο  Ωδείο Κολλεγίου Αθηνών - Κολλεγίου Ψυχικού γίνεται με απλή  εγγραφή, χωρίς 
επιπλέον οικονομική  επιβάρυνση, για αρχάριους μαθητές και μετά από κατατακτήριες  εξετάσεις  για τους 
προχωρημένους. Η συμμετοχή στις εξετάσεις πρέπει να δηλωθεί το αργότερο μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου.
Οι τίτλοι που χορηγεί  το Ωδείο Κολλεγίου Αθηνών - Κολλεγίου Ψυχικού  είναι αναγνωρισμένοι  από 
το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού (αρ. απόφ. 29558/1750/18.09.92 ΦΕΚ 598/Β/92) και οι 
κάτοχοι έχουν όλα τα επαγγελματικά  δικαιώματα που απορρέουν εκ του τίτλου αυτού. 
Οι σπουδαστές του Ωδείου, με την εγγραφή τους σε οποιοδήποτε μάθημα, δικαιούνται από μία διδακτική 
ώρα εβδομαδιαίως το μάθημα της μουσικής προπαιδείας ή τα μαθήματα της θεωρίας της μουσικής, της 
αρμονίας και του σολφέζ/φωνητικής, ανάλογα με το επίπεδο σπουδών.
Το ΕΕΙ, προκειμένου να ενισχύσει την προσπάθεια για τη δημιουργία συμφωνικής ορχήστρας, παρέχει στους 
μαθητές του Κολλεγίου  που φοιτούν  στο Ωδείο έκπτωση επί των διδάκτρων για τα όργανα ορχήστρας 
και μέχρι το επίπεδο της Κατωτέρας.  Η παροχή έκπτωσης συνεχίζεται,  από το επίπεδο της Κατωτέρας και 
άνω, εφ’ όσον τα παιδιά συμμετέχουν τακτικά στην ορχήστρα του Κολλεγίου Αθηνών - Κολλεγίου Ψυχικού 
«College Symphony Orchestra».
Όλοι οι σπουδαστές του Ωδείου έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν σε συναυλίες που διοργανώνονται 
καθ’όλη τη διάρκεια της χρονιάς στα campus του ΕΕΙ. Όλες οι δραστηριότητες του Ωδείου αρχίζουν δύο 
εβδομάδες μετά την έναρξη του σχολικού έτους και τελειώνουν στις αρχές Ιουνίου.

Κάντζα

Τρίτη 16:00-17:20  ή Τετάρτη 14:15-15:35 
ή Παρασκευή 16:00-17:20 
(με δυνατότητα χρήσης σχολικού λεωφορείου για την 
αναχώρηση)

Δευτέρα ή Πέμπτη 16:00-17:20 
(αναχώρηση με ΙΧ)

Ψυχικό

Τα μαθήματα του Ωδείου πραγματοποιούνται μετά 
τη λήξη του προγράμματος των Σχολείων ή το 
Σάββατο.

Εβδομαδιαίο Πρόγραμμα
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