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                                                                       Πειραιάς, 25 Σεπτεμβρίου 2019                                              

    

ΛΥΚΕΙΟ 

                                                                                                         Προς τους γονείς και κηδεμόνες 

                                                                                                         των μαθητών/τριών του Λυκείου 

        

                                                       ΟΜΙΛΟΙ ΣΧ. ΕΤΟΥΣ 2019-2020 
 

Σε συνέχεια του εντύπου που ήδη έχετε λάβει, σας ενημερώνουμε για τις ημέρες και ώρες λειτουργίας των ομίλων, 

καθώς και για το κόστος τους.  

 

1. Όμιλος εκμάθησης της κινεζικής γλώσσας  

• τμήμα HSK 3: Δευτέρα 15:30 - 17:30, 700€ ετησίως αν οι συμμετέχοντες μαθητές είναι τουλάχιστον τρεις. 

• τμήμα HSK 2: Τρίτη,  15:30 - 17:00, 400€ ετησίως αν οι συμμετέχοντες μαθητές είναι τουλάχιστον έξι. 

• Τμήμα HSK 1:  Τετάρτη, 15:15 – 17:15, 1000€ ετησίως αν οι συμμετέχοντες μαθητές είναι τουλάχιστον 

δύο. 

• τμήμα αρχαρίων:  Σάββατο 09:00 – 10:00, 400€ ετησίως αν οι συμμετέχοντες μαθητές είναι τουλάχιστον 

τρεις. 

               Τα βιβλία δε συμπεριλαμβάνονται.   

               Εκπαιδευτικός  ομίλου: κα Σπυριδούλα Ανδρουλάκη 

 

2. Όμιλος άθλησης  

• ομάδα καλαθοσφαίρισης (basket), Πέμπτη,  15:15-16:45, 350€ ετησίως αν οι συμμετέχοντες μαθητές 

είναι τουλάχιστον δέκα. 

• ομάδα χειροσφαίρισης (handball), Παρασκευή, 15:15-16:45, 350€ ετησίως αν οι συμμετέχοντες 

μαθητές είναι τουλάχιστον δέκα. 

• ομάδα πετοσφαίρισης (volleyball), Παρασκευή, 15:15-16:45, 350€ ετησίως αν οι συμμετέχοντες 

μαθητές είναι τουλάχιστον δέκα. 

 
        Εκπαιδευτικοί ομίλου: κα Αντωνία Δανούση, κ. Βασίλης Πανδής, κ. Μάριος Σάρδης 

 

3. Όμιλος θεατρολογίας, Δευτέρα,  15:15-17:15                            

Ο όμιλος αυτός δεν έχει κόστος και είναι προσφορά της Σχολής μας.     

Εκπαιδευτικός ομίλου: κ. Χρήστος Γαλίτης 



 

 

4.  Όμιλος χορωδίας, Παρασκευή,  15:15-16:45  

         Ο όμιλος αυτός δεν έχει κόστος και είναι προσφορά της Σχολής μας. 

         Εκπαιδευτικός ομίλου: κ. Δημήτρης Μούσουρας 

5. Όμιλος επιχειρηματολογίας – αντιλογίας, Παρασκευή,  15:15 – 16:45 

Ο όμιλος αυτός δεν έχει κόστος και είναι προσφορά της Σχολής μας.. 

       Εκπαιδευτικός ομίλου : κα Αναστασία Σιατραβάνη 

 

6. Όμιλος ρομποτικής, Τετάρτη, 15:15 – 16:45, 450€ ετησίως αν οι συμμετέχοντες μαθητές είναι τουλάχιστον   οχτώ. 

       Στο κόστος συμπεριλαμβάνονται όλα τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν για τις κατασκευές.   

       Εκπαιδευτικός  ομίλου: κ. Θοδωρής Κίτσος 

 

7. Όμιλος εκμάθησης της ισπανικής γλώσσας, Σάββατο, 09:30 – 11:30, 700€ ετησίως αν οι συμμετέχοντες   μαθητές 

είναι τουλάχιστον τρεις. 

        Εκπαιδευτικός  ομίλου: κα Χριστίνα Αμαργιανού 

 

8. Όμιλος TED-Ed Student Talks, Τετάρτη, 15:15 – 16:45, 350€ ετησίως αν οι συμμετέχοντες μαθητές είναι 

τουλάχιστον δέκα. 

Εκπαιδευτικός  ομίλου: κα Ντόρα Ασυριάν 

 

9. Όμιλος MUN, Παρασκευή, 15:15 – 16:45. Η συμμετοχή στον όμιλο θα έχει ένα χαμηλό κόστος, το ύψος του 

οποίου θα διαμορφωθεί από τον αριθμό των συμμετεχόντων 

Εκπαιδευτικός  ομίλου: κα Ντόρα Ασυριάν 

 

10.   Όμιλος Ψηφιακών Γραφικών, Πέμπτη, 15:15 – 16:45, 500€ ετησίως αν οι συμμετέχοντες μαθητές είναι           

τουλάχιστον πέντε. 

Εκπαιδευτικός  ομίλου: κ. Έκτορας Γκάτσος 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

❖ H καταβολή του ποσού θα γίνει ως εξής:  το μισό του ποσού με την εγγραφή (το ποσόν δε θα επιστραφεί σε 

περίπτωση διαγραφής από τον όμιλο) και τα υπόλοιπα θα μοιραστούν στις δόσεις των διδάκτρων.                               

Η εγγραφή,  με την καταβολή του ποσού,  πρέπει να έχει γίνει ως και την Δευτερά 30 Σεπτεμβρίου. Η καταβολή 

των ποσών γίνεται είτε στο μηχάνημα POS στο λογιστήριο της Σχολής, είτε με κατάθεση στους τραπεζικούς 

λογαριασμούς της Σχολής, όπου πρέπει να φαίνεται το ονοματεπώνυμο του μαθητή και ο όμιλος της επιλογής 

του. 

 

❖ Υπενθυμίζουμε πως σε όλους τους ομίλους θα τηρείται απουσιολόγιο και θα ειδοποιείται ο κηδεμόνας για την 

απουσία του μαθητή/της μαθήτριας.  

 

❖ Oι μαθητές και οι μαθήτριες που συμμετέχουν στους ομίλους, κατά το σχόλασμα των υπολοίπων μαθητών, 

μπορούν να βγαίνουν εκτός Σχολής, εφόσον το δηλώσουν οι γονείς. Εφοδιάζονται με κάρτα εξόδου που φέρει τη 

φωτογραφία τους. Γι’ αυτόν τον λόγο μαζί με τη δήλωση που ακολουθεί, παρακαλούμε να προσκομίσετε  και μια 

φωτογραφία του μαθητή/της μαθήτριας, εφόσον επιθυμείτε να βγαίνει εκτός Σχολής. Εάν η φωτογραφία δεν 

προσκομιστεί εγκαίρως, δε θα  επιτρέπεται η έξοδος  στο παιδί, μέχρι να τη φέρει. 

 

 

Όλοι οι όμιλοι θα λειτουργήσουν με βάση το παραπάνω ωράριο, από την Τρίτη 1 Οκτωβρίου 2019.  

Οι δηλώσεις θα πρέπει να επιστραφούν μέχρι και την Δευτέρα 30 Σεπτεμβρίου στην Υποδοχή (κα Τασούλα 

Παλαιολόγου). 

  

 

 

 

Ο Διευθυντής της Σχολής 

   Θεόφιλος Γεωργούσης  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

   

                                                                                                                                                  Σχ. έτος 2019-2020                                             

  

 

 

 
 

Δ Η Λ Ω Σ Η 

 

Ο/Η____________________________________________________ κηδεμόνας τ_____ μαθητ_____ 

_______________________________________________ της _____ τάξης του ΛΥΚΕΙΟΥ. 

δηλώνω ότι: 

α) Επιθυμώ να συμμετέχει το παιδί μου στον ακόλουθο όμιλο/στους ακόλουθους ομίλους: 

      ______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

 

β) Συμφωνώ να βγαίνει εκτός Σχολής μετά τη λήξη του κανονικού προγράμματος και πριν την έναρξη των 

ομίλων και επισυνάπτω φωτογραφία του, ώστε να του χορηγηθεί κάρτα εξόδου. 

γ) Επιθυμώ το παιδί μου να μη βγαίνει εκτός Σχολής.  

 
 
 

Πειραιάς, _________________________2019 
 

                           
                     Ο/Η   ΔΗΛ_________ 

 

 

                                           ____________________ 
                                                       (Υπογραφή) 
   


