
                  
 
 
 
 

 
 

 
                                                       
 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ  

ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΩΝ ΟΜΙΛΩΝ 
                                                                                                                                                    
Αγαπητοί Γονείς και Κηδεμόνες των μαθητριών/τών  μας, 

 

 Η Σχολή μας, στο πλαίσιο της συνεχούς προσπάθειάς της για τη δημιουργία των απαραίτητων 

εκπαιδευτικών προϋποθέσεων που συντείνουν στη διεύρυνση των πνευματικών οριζόντων των μαθητών μας, 

για την επόμενη σχολική χρονιά προτείνει  τη λειτουργία των παρακάτω  δραστηριοτήτων : 

 

ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΜΕΛΕΤΗ για μαθητές Γυμνασίου : με στόχο 

την ολοκλήρωση της καθημερινής μελέτης στο χώρο του σχολείου 

με τη συμπαράσταση φιλολόγου  και μαθηματικού. Oι μαθητές 

λύνουν τις απορίες τους και ολοκληρώνουν τις εργασίες της ημέρας. 

2 ώρες κάθε μέρα  

Υπεύθυνες καθηγήτριες:  Αθανασίου Γεωργία (Μαθηματικός)  

                                                Σταματάκου Γεωργία (Φιλόλογος) 

 700€ ετησίως για εβδομαδιαία συμμετοχή (αναλογική συμμετοχή για λιγότερες μέρες) 

 

ΟΜΙΛΟΣ ΑΝΤΙΛΟΓΙΑΣ: για την καλλιέργεια της κριτικής σκέψης των 

μαθητών και τη συμμετοχή τους σε μαθητικούς αγώνες  

επιχειρηματολογίας . Σκοπός είναι η διαμόρφωση ατόμων με 

εσωτερική συγκρότηση, που διαπνέονται από αίσθηση μέτρου, η 

καλλιέργεια της ειλικρίνειας, της αλήθειας και της συνεργασίας.  

 2 ώρες εβδομαδιαίως  

Υπεύθυνη  καθηγήτρια: Γαλάνη Αικατερίνη (Φιλόλογος) 

300€ ετησίως 

 

 ΟΜΙΛOΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ:  για να γνωρίσουν οι 

μαθητές  «ξεχωριστές μεθόδους»  αντιμετώπισης μαθηματικών 
προβλημάτων και να συμμετέχουν στους διαγωνισμούς της 
Μαθηματικής Εταιρίας (Θαλής, Πυθαγόρας), Καγκουρό και το 
διαγωνισμό μαθηματικών  των  Ελληνογαλλικών σχολείων. 

1 ώρα εβδομαδιαίως  

Υπεύθυνος  καθηγητής: Κάντας Αντρέας (Μαθηματικός) 

180€ ετησίως 

 

 

 

 



F1 in Schools: για την απόκτηση γνώσεων, καινοτομίας & 

επιχειρηματικότητας, συνεργατικότητας, την ανάπτυξη δεξιοτήτων STEM, 

και τη συμμετοχή στον μεγαλύτερο μαθητικό τεχνολογικό διαγωνισμό 

παγκοσμίως.  

2 ώρες εβδομαδιαίως  

Υπεύθυνος  καθηγητής: Σφακιανάκης Ευάγγελος (Φυσικός) 

340€  ετησίως 

 

 

ΟΜΙΛOΣ ΣΚΑΚΙ: Το σκάκι καλλιεργεί ηθικές αξίες (αποφασιστικότητα, 
επιμέλεια κλπ), αναπτύσσει τον ορθολογικό τρόπο σκέψης καθώς και 
πνευματικές και κοινωνικές δεξιότητες. Κάθε χρόνο διοργανώνεται 
εσωτερικό τουρνουά (δια ζώσης ή διαδικτυακά)  και  παράλληλα γίνεται 
προετοιμασία για τον αντίστοιχο διαγωνισμό των Ελληνογαλλικών 
σχολείων  

1 ώρα εβδομαδιαίως  

Υπεύθυνος  :  εξωτερικός συνεργάτης 

200€  ετησίως 

 

 

    

ΟΜΙΛΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΕΙΜΕΝΟΥ : για την 

ανάπτυξη δεξιοτήτων προγραμματισμού και  τεχνικών επεξεργασίας 

κειμένου και ψηφιακής εικόνας.  

     2 ώρες εβδομαδιαίως  

  Υπεύθυνος  καθηγητής: Παντελιού Μαρία (καθηγήτρια Πληροφορικής) 

340€  ετησίως 

 

 
 
 
 

ΜΟΝΤΕΛΟ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΕΘΝΩΝ MUN: πρόκειται για ένα μαθητικό 
συνέδριο, προσομοίωση των εργασιών του ΟΗΕ. Οι μαθητές καλούνται να 
αναλάβουν ηγετικούς ρόλους  και εκπροσωπώντας μια χώρα να 
συμβάλλουν στην προώθηση των εργασιών στις επιτροπές τους, όπως 
γίνεται στο Συμβούλιο Ασφαλείας και τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ.  Στόχος 
είναι, δημιουργώντας συμμαχίες, να προτείνουν συναινετικές  λύσεις με τη 
μορφή ψηφισμάτων, τα οποία μπορούν να προωθηθούν και να      
καταχωρηθούν στους επίσημους αρμόδιους φορείς του ΟΗΕ.   

2 ώρες εβδομαδιαίως  

Υπεύθυνες  καθηγήτριες: Τάγιου Μελπομένη (καθηγήτρια Αγγλικών) 

 Σαμίου Ελένη (καθηγήτρια Αγγλικών) 

340€   ετησίως 
 
 
 
 
 
 



 
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΤΕΝΝIS-ΚΑΡΑΤΕ-ΒΟΛΛΕΫ: Το σχολείο μας 
φέρνει τους μαθητές σε γνωριμία με την αντισφαίριση, το καράτε και 
το βόλεϊ. Στόχος είναι η ευγενής άμιλλα,  η καλλιέργεια σεβασμού και 
η κατανόηση των «κανόνων του παιχνιδιού», στοιχεία τα οποία οι 
μαθητές εύκολα μπορούν να εφαρμόσουν  σε ποικίλες  καταστάσεις 
στη ζωή τους 
 

TENNIS 2 ώρες εβδομαδιαίως  

Υπεύθυνος  καθηγητής:  εξωτερικός συνεργάτης                                                                                               

                                                                                                                                                           350€  ετησίως 

 

 

 

 

 

KAΡΑΤΕ 2 ώρες εβδομαδιαίως 

Υπεύθυνος  καθηγητής:  εξωτερικός συνεργάτης 

300€  ετησίως 

 
 
 

 

 

ΒΟΛΕΪ 2 ώρες εβδομαδιαίως 

Υπεύθυνος  καθηγητής:  εξωτερικός συνεργάτης 

300€  ετησίως 

 
 

 
ΟΜΙΛΟΣ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗΣ: Η ρομποτική για τα παιδιά είναι ένας 

πρακτικός και διασκεδαστικός τρόπος, για να μαθαίνουν τις έννοιες του 

STEM (Επιστήμη, Τεχνολογία, Μηχανική, Μαθηματικά) με τον πιο 

ελκυστικό τρόπο. Ο όμιλος ρομποτικής περιλαμβάνει μια μεγάλη 

ποικιλία από ρομπότ και τεχνολογικό εξοπλισμό, συνδυάζοντάς τα με 

προγραμματισμό  
 

2 ώρα εβδομαδιαίως  

Υπεύθυνος  καθηγητής: εξωτερικός συνεργάτης 

340€ ετησίως 
 
 
 
 
 
 Για τη συμμετοχή προϋπόθεση είναι η συμπλήρωση της παρακάτω αίτησης και η προσκόμισή της στο 
λογιστήριο μαζί με προκαταβολή του 1/2 του ποσού. Παράλληλα με το απογευματινό πρόγραμμα, θα 
λειτουργήσουν και την επόμενη σχολική χρονιά οι παρακάτω  δράσεις: 
 



 

 Δράση στη φύση σε συνεργασία με την  

Πεζοπορία, ποδηλασία, Rafting και πολλά άλλα… (το κόστος θα καθορίζεται ανά δράση) 

Υπεύθυνος  καθηγητής: Σάντας Αντώνης (μαθηματικός) 

 Δράσεις πολιτισμού  

Ημερήσιες επισκέψεις σε πολιτιστικούς χώρους (το κόστος θα καθορίζεται ανά δράση) 

             Υπεύθυνες καθηγήτριες:  Γαλάνη Αικατερίνη (φιλόλογος)  

                                                    Κυριοπούλου Χρύσα (φιλόλογος) 

 Πρόγραμμα Αυλαία 
 

Παρακολούθηση επιλεγμένων θεατρικών παραστάσεων  (το κόστος θα καθορίζεται ανά 

παράσταση) 

             Υπεύθυνη καθηγήτρια: Κυριοπούλου Χρύσα (φιλόλογος) 

 Πρόγραμμα Εθελοντισμού 

 

Συμμετοχή σε δράσεις εθελοντισμού 

             Υπεύθυνος  καθηγητής: Ρούσσος Πέτρος (θεολόγος) 
 

 Χορωδία της Σχολής 

Συμμετοχή σε σημαντικές καλλιτεχνικές εκδηλώσεις  

 

Υπεύθυνος  καθηγητής:  Λιαμής Ηλίας (μουσικός) 
 

Με την έναρξη των μαθημάτων θα ακολουθήσουν  ανακοινώσεις με συμπληρωματικές 
λεπτομέρειες προγραμματισμού, για όλες τις δράσεις της Σχολής. Για οποιαδήποτε απορία ή 
πρότασή σας μπορείτε να απευθύνεστε στον συντονιστή της απογευματινής ζώνης Πρίντεζη Ιωσήφ 

(Μαθηματικός-καθηγητής Πληροφορικής: i.printezis@stjoseph.gr,  info@stjoseph.gr) 
 

ΔΗΛΩΣΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΟΜΙΛΩΝ  
 

Ο / Η υπογεγραμμένος /-η ………………………………………………………………………………………………………………………………. 

γονέας τ….     μαθητ…… ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

της ………… τάξης  του /Γυμνασίου-Λυκείου, δηλώνω ότι το παιδί μου θα παρακολουθήσει τους παρακάτω 

ομίλους          

•  ……………………………………………………………………………………        

• …………………………………………………………………………………….          

• ……………………………………………………………………………………   
 
 
 
 

Υπογραφή Κηδεμόνα ……………………………………….       Ημερομηνία …………………………………. 

Εmail λογιστηρίου:  a.papanagiotou@stjoseph.gr 

Επισυνάπτω την προκαταβολή του/των  ομίλου/ων………………………………………………….. 

mailto:i.printezis@stjoseph.gr

