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                                                        Πειραιάς, 27 Σεπτεμβρίου 2018                                                

    

ΓΥΜΝΑΣΙΟ-ΛΥΚΕΙΟ 

                                                                                                         Προς τους γονείς και κηδεμόνες 

                                                                                                         των μαθητών/τριών Γυμνασίου-Λυκείου 

        

                                                       ΟΜΙΛΟΙ ΣΧ. ΕΤΟΥΣ 2018-2019 
 

Η απόκτηση αλλά και η ανακάλυψη των δεξιοτήτων των μαθητών είναι ένας από τους στόχους της Σχολής 

μας. Υπάρχουν εξάλλου πολλά παιδιά που επιθυμούν πρόσθετη ενασχόληση σε τομείς που τα 

ενδιαφέρουν. Η Σχολή προτίθεται να καλύψει κάποια από τα ενδιαφέροντά τους και ανακοινώνει εγκαίρως 

το πρόγραμμά της, προκειμένου οι ενδιαφερόμενοι, με γνώση πλέον της απογευματινής ζώνης, να κάνουν 

τις επιλογές τους και να δηλώσουν τις προτιμήσεις τους. 

Οι όμιλοι που πρόκειται να λειτουργήσουν είναι: 

1. Όμιλος εκμάθησης της κινεζικής γλώσσας (τμήμα τριτοετών: Δευτέρα 15:15 - 17:15, 

τμήμα δευτεροετών: Τρίτη,  15:15 - 17:15, τμήμα αρχαρίων:  Σάββατο 09:00 – 10:00). 

Η Κινεζική γλώσσα ομιλείται από το 1/5 περίπου του παγκόσμιου πληθυσμού. Με το δεδομένο ότι η Κίνα 

εξαπλώνεται προς τη Δύση, η γνώση της μπορεί να προσφέρει σημαντικό πλεονέκτημα στην επαγγελματική 

σταδιοδρομία των μαθητών μας. Αν και η προφορά της κινεζικής είναι δύσκολη, η σύνταξη είναι πολύ 

εύκολη, γιατί δεν υπάρχουν άρθρα, γένη, πτώσεις, ρηματικοί τύποι. Οι λέξεις αποτελούνται από άλλες 

απλές μονοσύλλαβες λέξεις, από τις οποίες προκύπτουν σύνθετες. Στην κινεζική γραφή οι απλές λέξεις 

είναι μόλις 328, ενώ τα ιδεογράμματα είναι πολύ περισσότερα. Η Σχολή μας, στην προσπάθειά της να 

δώσει στους μαθητές της όσο το δυνατόν περισσότερα μορφωτικά εφόδια, έχει συμβληθεί με τον 

Ελληνοκινεζικό Οργανισμό Φιλίας και Συνεργασίας, ο οποίος οργανώνει και διεξάγει εξετάσεις με τη 

συνδρομή του Μορφωτικού Τμήματος της Κινεζικής Πρεσβείας.  

Το κόστος συμμετοχής θα είναι : 

 Σάββατο: 250€, αν οι συμμετέχοντες μαθητές είναι τουλάχιστον πέντε.  Σε άλλη περίπτωση το κόστος θα 

αναπροσαρμοσθεί. 

Δευτέρα, Τρίτη:  500€.  Σε περίπτωση που οι συμμετέχοντες μαθητές είναι λιγότεροι από τέσσερις, το 

κόστος θα αναπροσαρμοσθεί. 

Τα βιβλία δε συμπεριλαμβάνονται.  H καταβολή 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 τη Δευτέρα 1 

Οκτωβρίου.  

Εκπαιδευτικός  ομίλου: κα Σπυριδούλα Ανδρουλάκη 
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2. Αθλητικός όμιλος (Παρασκευή,  15:15-16:45)  

Ο αθλητισμός αποτελεί μία από τις σημαντικότερες διαχρονικές αξίες με μεγάλες 

κοινωνικές προεκτάσεις. Η αναγκαιότητά του προβάλλεται ακόμη πιο έντονα σήμερα λόγω του εντατικού 

ρυθμού ζωής και συνδέεται άμεσα με την ανάδειξη των ανθρωπιστικών αξιών.  

Τη φετινή χρονιά θα λειτουργήσoυν  στο σχολείο ομάδες καλαθοσφαίρισης (basket) και χειροσφαίρισης 

(handball).  Μέσα από τις προπονήσεις το παιδί βιώνει την ανάγκη της επικοινωνίας, της δημιουργίας 

πνεύματος συνεργασίας, της αλληλεξάρτησης και της αλληλεγγύης, μαθαίνει να υποτάσσει την 

ατομικότητά του για το καλό της ομάδας, να νιώθει πως πέρα από ανεξάρτητο άτομο είναι μέλος του 

συνόλου. Κάθε χρόνο αναδεικνύονται αθλητές με πολλές ικανότητες. Οι ομάδες μας συμμετέχουν σε 

Πανελλήνια Σχολικά Πρωταθλήματα και ποικίλους αγώνες. 

 

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

 

Εκπαιδευτικοί ομίλου: κ. Μάριος Σάρδης, κ. Στέφανος Φυγετάκης 

3. Όμιλος θεατρολογίας (Δευτέρα,  15:15-16:45)                            

Η θεατρική ομάδα είναι μια ομάδα παιδιών με μια κοινή επιθυμία: το ταξίδι στον μαγικό κόσμο του 

θεάτρου. Μέσα από αυτήν τη διαδρομή, ψάχνουν και βρίσκουν τρόπους να εκφραστούν. Πειραματίζονται, 

μαθαίνουν γνωρίζοντας τον εαυτό τους και τους άλλους βαθύτερα, άρα καλύτερα.                                                  

Το θέατρο είναι «παιχνίδι», είναι «άσκηση». Και απαιτεί θάρρος, εγρήγορση, γνώση, συγκέντρωση και 

αυτοπειθαρχία. Στοιχεία που καλλιεργούνται μέσα από αυτοσχεδιασμούς, ασκήσεις τεχνικής και ανάλυση 

ρόλων και κειμένων μεγάλων συγγραφέων. Τέλος, μέσα από μια ομαδική διαδικασία, το ταξίδι αυτό 

καταλήγει στη δική του Ιθάκη, στη δική του παράσταση.  

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)   

Τα μέλη της χορωδίας επιλέγονται με κριτήρια τις φωνητικές ικανότητές τους, τη μουσική τους αντίληψη 

και κυρίως την αγάπη και το ενδιαφέρον τους για τη μουσική και το τραγούδι.  

Στόχος του ομίλου χορωδίας είναι η κατάλληλη προετοιμασία για τις εμφανίσεις στις σχολικές γιορτές και 

εκδηλώσεις της Σχολής που πλαισιώνονται με τραγούδια, αλλά και σε φεστιβάλ μαθητικών χορωδιών. Τα 

παιδιά, πέρα από το να τοποθετούν τη φωνή τους και να συμμετέχουν σε ένα φωνητικό σύνολο υψηλών 

απαιτήσεων, έρχονται σε επαφή με τα αριστουργήματα της μουσικής, που επενεργούν άμεσα στον 

ιδιαίτερα εύπλαστο και ευαίσθητο συναισθηματικό κόσμο του εφήβου.  

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

Εκπαιδευτικός ομίλου: κ. Δημήτρης Μούσουρας 
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5. Όμιλος επιχειρηματολογίας – αντιλογίας Λυκείου  (Παρασκευή,  15:15 – 16:45)            

Ο όμιλος αποσκοπεί στο να καλλιεργήσει την ευγλωττία και την κριτική σκέψη των μαθητών, δίνοντάς τους 

την ευκαιρία να διαγωνιστούν μέσα σε ένα αυστηρά καθορισμένο πλαίσιο κανόνων. Αυτό τους επιτρέπει 

να αναπτύξουν τις δεξιότητές τους όχι μόνο στη λογική σύνταξη επιχειρημάτων και την πειθαρχημένη 

συνεργασία με τους συμπαίκτες τους, αλλά και στο να ασκούν κριτική στις θέσεις των αντιπάλων τους με 

σεβασμό και κοσμιότητα. Η συμμετοχή των μαθητών έχει ως αδιαμφισβήτητο αποτέλεσμα την όξυνση των 

διανοητικών ικανοτήτων των μαθητών, τον εμπλουτισμό των γνώσεών τους αλλά και την απόκτηση 

ευχέρειας και ετοιμότητας στον προφορικό λόγο, ιδιαίτερα ενώπιον ακροατηρίου.  

Στο πλαίσιο του ομίλου οι μαθητές συμμετέχουν σε πολλούς μαθητικούς αγώνες ρητορικής. 

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

Εκπαιδευτικός ομίλου : κα Αναστασία Σιατραβάνη 

 

6.  Όμιλος ρομποτικής (Τρίτη, 15:15 – 16:45) 

 

Η ρομποτική είναι μία διασκεδαστική και ενδιαφέρουσα δραστηριότητα, που δίνει τη δυνατότητα στους 

μαθητές να πειραματιστούν, να δημιουργήσουν και να εφαρμόσουν στην πράξη τις γνώσεις τους. Μπορεί 

να αξιοποιηθεί για τη διδασκαλία μεγάλου εύρους εννοιών από πολλές επιστήμες: 

Φυσική (μελέτη της κίνησης, μελέτη της τριβής, σύνθεση δυνάμεων, κ.α.) 

Μαθηματικά και Γεωμετρία (αναλογίες, μέτρηση αποστάσεων, κατανόηση γεωμετρικών εννοιών, κ.α.) 

Μηχανική (κατασκευές, έλεγχος μηχανικών λύσεων, κ.α.) 

Τεχνολογία (τεχνολογικός αλφαβητισμός, κ.α.) 

Ιστορία (πχ. κατασκευή ρομπότ – καταπέλτη του Αρχιμήδη) 

Με την εκπαιδευτική ρομποτική οι μαθητές ασχολούνται με τεχνικές που χρησιμοποιούνται στον 

πραγματικό κόσμο της επιστήμης, της εφαρμοσμένης μηχανικής και της σχεδίασης.  Σχεδιάζουν, χτίζουν και 

προγραμματίζουν πλήρως λειτουργικά πρότυπα.  Μαθαίνουν να συμπεριφέρονται ως νέοι επιστήμονες 

διεξάγοντας απλές έρευνες και καταγράφοντας τα αποτελέσματά τους. Τέλος, στο πλαίσιο του ομίλου 

προετοιμάζονται για τη συμμετοχή τους σε διαγωνισμούς. 

 

Το κόστος συμμετοχής θα είναι 300€,  αν οι συμμετέχοντες μαθητές είναι τουλάχιστον πέντε.  Σε άλλη 

περίπτωση το κόστος θα αναπροσαρμοσθεί.  Στο κόστος συμπεριλαμβάνονται όλα τα υλικά που θα 

χρησιμοποιηθούν για τις κατασκευές.  H καταβολή 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 τη Δευτέρα 1 

Οκτωβρίου.  

Εκπαιδευτικός  ομίλου: κ. Θοδωρής Κίτσος 
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 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 από 15:00-15:15, 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 τη Δευτέρα 1 Οκτωβρίου 2018. 

Οι δηλώσεις θα πρέπει να επιστραφούν το αργότερο μέχρι και τη Δευτέρα 1 Οκτωβρίου στην Υποδοχή 

(κα Αδριάνα Βαμβακάρη). 

  

 

 

 

Ο Διευθυντής της Σχολής 

   Θεόφιλος Γεωργούσης  
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                                                                                                                                                  Σχ. έτος 2018-2019                                              

  

 

 

 
 

Δ Η Λ Ω Σ Η 

 

Ο/Η____________________________________________________ κηδεμόνας τ_____ 

μαθητ_____ _______________________________________________ της _____ τάξης του 

ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ/ ΛΥΚΕΙΟΥ 

δηλώνω ότι: 

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

      ______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

 

β) Συμφωνώ να βγαίνει εκτός Σχολής κατά το χρονικό διάστημα 15:00-15:15 και επισυνάπτω 

φωτογραφία του, ώστε να του χορηγηθεί κάρτα εξόδου. 

γ) Επιθυμώ το παιδί μου να μη βγαίνει εκτός Σχολής κατά το χρονικό διάστημα 15:00-15:15.  

 
Πειραιάς, _________________________2018 

 
                           

                     Ο/Η   ΔΗΛ_________ 
 

 

                                           ____________________ 
                                                       (Υπογραφή) 
   


