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Όλοι εμείς 
συνεργαζόμαστε ώστε 

το σχολείο να είναι
πιο Δημιουργικό, πιο Ευχάριστο,

πιο Χρήσιμο
και πιο Αποτελεσματικό.
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Ο Σκοπός
και ο Στόχος μας

Από την ίδρυσή του σχολείου μας, το 1917, 
μέχρι σήμερα, ως πολυδιάστατος Εκπαιδευ-
τικός Οργανισμός, διατηρούμε την πρωτοπορία 
στα ελληνικά και διεθνή εκπαιδευτικά δρώμενα.      
Καινοτομούμε μέσα από:
Πρωτοποριακά Προγράμματα,  Ποιοτικές 
Υπηρεσίες και Αποτελεσματικές Διαδικασίες. 

Πιστεύουμε στην ισορροπία μεταξύ Παράδοσης 
και Προόδου.
Σκοπός μας είναι να βελτιώνουμε διαρκώς την 
ποιότητα των υπηρεσιών μας και να ξεπερνάμε 
τις προσδοκίες των μαθητών μας, των γονέων 
τους, των εκπαιδευτικών μας καθώς και της ευ-
ρύτερης κοινωνίας.
 
Στόχος μας είναι να εκπαιδεύουμε Παγκόσμιους 
Πολίτες με Ελληνική Ταυτότητα, εφοδιάζοντάς 
τους με Ικανότητες του 21ου αιώνα.

Όλοι εμείς συνεργαζόμαστε ώστε το σχολείο να 
είναι πιο Δημιουργικό, πιο Ευχάριστο, πιο 
Χρήσιμο και πιο Αποτελεσματικό.

Ισορροπούμε δημιουργικά ανάμεσα σε Παράδοση
και Πρόοδο, ανάμεσα σε Παρελθόν και Παρόν

για ένα επιτυχημένο Μέλλον!
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Το δικό 
μου Σχολείο

πιο
δημιουργικό

πιο
χρήσιμο

πιο
αποτελεσματικό

πιο
ευχάριστο
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Το δικό μου
 Σχολείο

Το διεθνώς αναγνωρισμένο, βραβευμένο και 
πιστοποιημένο Εκπαιδευτικό και Διοικητικό μας 
μοντέλο, η συνεχής αλληλεπίδρασή μας με τους 
γονείς και η στενή συνεργασία που έχουμε με 
την ελληνική και διεθνή εκπαιδευτική κοινότητα, 
μας καθιστούν ένα σχολείο πιο Δημιουργικό, πιο 
Ευχάριστο, πιο Χρήσιμο και πιο Αποτελεσματικό. 
Αυτό το πετυχαίνουμε καθώς φροντίζουμε,  εξίσου, 

για την οικοδόμηση γνώσεων, την ανάπτυξη 
δεξιοτήτων, την καλλιέργεια στάσεων και αξιών. 
Στοχεύουμε στην υποστήριξη του μαθητή για
τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου προφίλ. 
Προσεγγίζουμε εξατομικευμένα και ολόπλευρα 
τον κάθε μαθητή, γιατί για εμάς κάθε παιδί είναι 
μοναδικό. 

Δημιουργικό:Δημιουργικό:  Γιατί διαμορφώνουμε ιδιαίτερους τρόπους 
μάθησης, κινητοποιούμε τους μαθητές μας μέσω ομαδικών 
εργασιών, αναδεικνύουμε τις μέγιστες δημιουργικές δυνατότητες 
τόσο των μαθητών όσο και των εκπαιδευτικών μας.

• Επιλέγουμε καινοτόμες μεθόδους που   
ενθαρρύνουν και προωθούν την ενεργοποίηση  
του μαθητή στη δημιουργική δράση

• Εμπλέκουμε τοv μαθητή σε διαδικασίες, μέσα  
από τις οποίες οικοδομεί ο ίδιος τη γνώση

• Δημιουργούμε προϋποθέσεις για δράση   
και πειραματισμό μέσα από δραστηριότητες για  
συνεργατική και ανακαλυπτική μάθηση με  
μαθητοκεντρική προσέγγιση

• Καλλιεργούμε στους μαθητές την ικανότητα  
για συζήτηση, αναπτύσσουμε την κριτική
και τη δημιουργική τους σκέψη

• Διδάσκουμε τεχνικές μάθησης, προκειμένου 
οι μαθητές να διαμορφώσουν οι ίδιοι τον τρόπο  
με τον οποίο μαθαίνουν
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ΕυχάριστοΕυχάριστο:: Γιατί διαμορφώνουμε ένα 
σχολικό περιβάλλον μέσα από  
την έκφραση της τάξης, που λειτουργεί 
στην κίνηση της αυλής, ενισχύεται  
στην περιπέτεια των σχολικών 
εξορμήσεων, των αθλητικών 
δραστηριοτήτων και των βιωματικών 
πολιτιστικών εκδηλώσεων.

• Επιδιώκουμε η διαδικασία της μάθησης να  
 είναι για τους μαθητές μας μια ευχάριστη και  
 ελκυστική ενασχόληση

• Δημιουργούμε ένα περιβάλλον εργασίας,  
 μάθησης και χαράς, μέσα στο οποίο ο μαθη- 
 τής καλλιεργεί τις ικανότητές του και ανα- 
 πτύσσει ανεμπόδιστα την προσωπικότητά του,  
 μέσα από τα ενδιαφέροντά του

• Καλλιεργούμε και αναπτύσσουμε την  
 κοινωνικότητα των μαθητών μας, τη δημιο-
 ργική σκέψη και την κριτική τους ικανότητα

• Προσφέρουμε ένα σχολείο ανοιχτό για τα παιδιά 
 με ποικίλες δραστηριότητες και πολλαπλές  
 επιλογές σε αθλητικές, κοινωνικές, πολιτιστικές  
 και περιβαλλοντικές δράσεις

• Συνεργαζόμαστε με τους γονείς και τους   
 εμπλέκουμε σε δημιουργικές δραστηριότητες  
 μαζί με τα παιδιά τους. 

Χρήσιμο:Χρήσιμο: Γιατί πέρα από τις γνώσεις, εφοδιάζουμε τους 
μαθητές μας και με τις κατάλληλες δεξιότητες για τη 
σύγχρονη απαιτητική ζωή.

• Συνδέουμε το σχολείο με τη ζωή και εμπνέ- 
 ουμε στους μαθητές το ιδανικό του συνειδη- 
 τοποιημένου πολίτη

• Προετοιμάζουμε κατάλληλα τα παιδιά για το  
 μέλλον τους. Τα διδάσκουμε και τα εκπαιδεύ 
 ουμε, έτσι ώστε να διαχειρίζονται τόσο τον  
 εαυτό τους, όσο και τις ανάγκες της ζωής

• Οργανώνουμε σε επιστημονική βάση 
 τη διδακτική μας πράξη και καλλιεργούμε  
 την πρακτική σκέψη, την αγάπη των μαθητών  
 στη μαθηματική λογική και την κατανόηση  
 των φυσικών φαινομένων

• Είμαστε ένας οργανισμός που συνεχώς
 «μαθαίνει» και συστηματικά διερευνά 
 όλες τις πτυχές της μάθησης (το «τι» και 
 το «πώς» το παιδί μαθαίνει), διαμορφώνοντας  
 δυναμικά τον χώρο και τις μεθοδολογίες 
 που εφαρμόζουμε, σύμφωνα με
 τις μεταβαλλόμενες ανάγκες.
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Αποτελεσματικό:Αποτελεσματικό: Γιατί 
κατακτάμε τους στόχους 
μας, πιστοποιούμε τις 
ικανότητες των μαθητών 
μας και έχουμε καθολική 
επιτυχία στις Εξετάσεις: 
Πανελλαδικές, 
International Baccalaureate 
(IB), GCE,  Αγγλικών, 
Γαλλικών, Γερμανικών, κ.λπ.

• Δημιουργούμε το κατάλληλο μαθησιακό 
περιβάλλον: ένα σχολείο οργανωμένο, ασφαλές 
και ελεγχόμενο, που φροντίζει και αγαπά τα         
παιδιά, αξιοποιώντας τη δυναμική τους

• Συνεργαζόμαστε στο πλαίσιο μιας νέας 
εκπαιδευτικής και διοικητικής φιλοσοφίας που  
υποστηρίζεται από εργαλεία ποιότητας, για την  
επίτευξη των κοινών οραμάτων και στόχων

• Θεωρούμε ζωτικής σημασίας την επικέντρωση  
στη διδακτική πράξη, επιλέγοντας εμπνευσμέ-
νους εκπαιδευτικούς με τα κατάλληλα προσόντα,  
σαφήνεια διδακτικών στόχων, με υιοθέτηση  
ποικίλων στρατηγικών μάθησης και κυρίως 
με αγάπη για τα παιδιά

• Καλλιεργούμε στους μαθητές μας, πνεύμα      
υγιούς άμιλλας και υψηλών προσδοκιών,
αξιολογώντας, με συγκεκριμένη μεθοδολογία  
και μετρήσεις, την πρόοδό τους

• Συνεργαζόμαστε, εποικοδομητικά με τους γο-
νείς των μαθητών, την εκπαιδευτική κοινότητα,  
τους ερευνητικούς και τους ακαδημαϊκούς   
φορείς.

Kαινοτομούμε
στοχεύοντας στην αριστεία 
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Τα 7 γιατίγιατί...
στα Εκπαιδευτήρια Δούκα 

Παράδοση και πρόοδος
Εκπαιδεύουμε πολίτες του κόσμου με ελλη-
νική ταυτότητα. Αξιοποιούμε σταθερές παρα-
δοσιακές αξίες και εφαρμόζουμε σύγχρονες 
παιδαγωγικές μεθόδους.

Κάθε παιδί
είναι μοναδικό
Καλλιεργούμε την προσωπικότη-
τα κάθε μαθητή ξεχωριστά και τον 
εφοδιάζουμε με γνώσεις, αξίες και 
δεξιότητες που απαιτούνται στον 
21ο αιώνα.
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Ασφάλεια και φροντίδα
Παρέχουμε  ασφάλεια με συγκεκριμένες δια-
δικασίες πρόληψης και ενημέρωσης, τόσο για 
την καθημερινή ζωή όσο και τη διαδικτυακή 
δραστηριότητα.

Έρευνα και καινοτομία
Επενδύουμε στην έρευνα με βάση τη φιλο-
σοφία της διαρκούς βελτίωσης. Συνεργαζό-
μαστε με έγκυρους, διεθνείς, εκπαιδευτικούς 
οργανισμούς, αξιοποιούμε τη συμμετοχή μας 
σε πρωτοπόρα ερευνητικά έργα και εισάγουμε 
καινοτόμες πρακτικές. 

Υψηλό ποσοστό επιτυχιών
και διακρίσεων
Είμαστε περήφανοι για το πολύ υψηλό ποσο-
στό μαθητών μας που εισάγονται στα Ανώτατα 
Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας μας καθώς 
και σε διακεκριμένα Πανεπιστήμια του εξωτε-
ρικού.

Καταξιωμένοι εκπαιδευτικοί
Εξασφαλίζουμε την ποιότητα του εκπαιδευτικού 
μας έργου με την υψηλή επιστημονική και δι-
δακτική επάρκεια των εκπαιδευτικών μας και τη 
διαρκή τους επιμόρφωση. Αξιολογούμε και αξιο-
λογούμαστε καθημερινά.

Οικογενειακό περιβάλλον
Φροντίζουμε και υποστηρίζουμε τις ανάγκες 
κάθε παιδιού και κάθε γονιού. Πιστεύουμε στη 
δημιουργική συνεργασία μεταξύ Γονέων, Παι-
διών και Σχολείου βασισμένη στο πρότυπο της 
δομής μιας Οικογένειας.
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συνεργάζομαι
προσαρμόζομαι
είμαι υπεύθυνος

σέβομαι τον εαυτό μου
τους άλλους

σέβομαι το περιβάλλον
αναλαμβάνω πρωτοβουλίες
αναπτύσσω ενσυναίσθηση

αποδέχομαι τη διαφορετικότητα

δημιουργώ
αξιολογώ
αναλύω

εφαρμόζω
κατανοώ
ανακαλώ
θυμάμαι
διερευνώ

ανακαλύπτω

εργάζομαι ομαδικά
επικοινωνώ γραπτά

προφορικά
επεξεργάζομαι πληροφορίες

αξιοποιώ εργαλεία
αναπτύσσω δεξιότητες κίνησης
επηρεάζω θετικά την υγεία μου

διαπραγματεύομαι
συνδιαλέγομαι

ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ
ΤΟΥ 21ου ΑΙΩΝΑΤΜ

Aξίες

Δεξιότητες

Γνώσεις
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Το Εκπαιδευτικό μας 
Μοντέλο ΤΜ 

Ο «Καταστατικός Μαθησιακός Χάρτης™» είναι ένα 
χρήσιμο εργαλείο με βάση τα νέα δεδομένα 
και τις ανάγκες της σύγχρονης εκπαιδευτικής
διαδικασίας. Είναι ο βασικός καθημερινός οδηγός 
για τους εκπαιδευτικούς μας, που ρυθμίζει τη
μαθησιακή διαδικασία σε όλο το εύρος του
σχολείου και καθορίζει τις ικανότητες που θα
πρέπει να αποκτήσει ο μαθητής σε κάθε τάξη. 

Περιλαμβάνει:
• Περισσότερα από χίλια σχέδια μαθημάτων        
   τα οποία καθορίζουν το «τι» και το «πώς»  
   της διδασκαλίας για κάθε διδακτική ενότητα

• Πλούσιο, πρωτότυπο και καινοτόμο
   υποστηρικτικό διδακτικό υλικό, έντυπο και  
   ψηφιακό, το οποίο δημιουργούμε αποκλειστικά 
   για τους μαθητές μας

• Επιμορφωτικό υλικό, με συγκεκριμένη 
   στοχοθεσία και με περιεχόμενο προσαρμοσμένο  
   στην καθημερινή ζωή

Επιπλέον, διασφαλίζει την ομαλή μετάβαση του 
παιδιού από τάξη σε τάξη, αλλά και από βαθμίδα 
σε βαθμίδα χωρίς κενά σε ό,τι αφορά γνώσεις, 
δεξιότητες και αξίες.

«Καταστατικός Μαθησιακός Χάρτης™»

Το καινοτόμο Εκπαιδευτικό Μοντέλο του σχολείου μας, με τη διεθνή αναγνώριση και πιστοποίηση, 
βασίζεται σε τρεις άξονες:

• Τους παιδαγωγικούς, διδακτικούς και εκπαιδευτικούς στόχους που θέτουμε
• Την εκπαιδευτική μεθοδολογία με αφετηρία τον εκπαιδευτικό, κέντρο τον μαθητή και τη δημιουργική 
 συμμετοχή του σε εποικοδομητικές ομαδοσυνεργατικές δραστηριότητες
• Τα μέσα και τις υποδομές μας, από τους ανοιχτούς και κλειστούς μας χώρους, μέχρι τον σύγχρονο  
 εξοπλισμό και τα πληροφοριακά μας συστήματα.

Στόχος μας: όλοι οι μαθητές μας να αναπτύξουν τις Ικανότητες του 21ου αιώνα συνδυάζοντας
Γνώσεις, Δεξιοτήτες, Στάσεις και Αξίες.
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Στόχος του προγράμματος «Στάση Ζωής» είναι να 
αναπτύξουν οι μαθητές μας μια πολύπλευρη προσω-
πικότητα, εστιάζοντας σε ηθικές και κοινωνικές αξίες, 
προσαρμοσμένες στη σύγχρονη κοινωνική πραγματι-
κότητα. Έτσι, η διδακτική μας πράξη αποκτά νέα διά-
σταση, διότι καλλιεργούμε μια ισορροπημένη παιδεία 
και εκπαίδευση, οι οποίες στηρίζονται όχι μόνο στην 
απόκτηση γνώσεων αλλά και στη διαμόρφωση μιας 
ολοκληρωμένης προσωπικότητας. 

Στόχος μας είναι να αναπτύξουμε άτομα ικανά που 
θα διαχειρίζονται κατάλληλα τις καταστάσεις που 
παρουσιάζονται στη ζωή τους και θα βελτιώνουν τις 

σχέσεις τους και την ακαδημαϊκή τους επίδοση,
με απώτερη επιδίωξη την ομαλή μετάβαση στην
ανεξάρτητη διαβίωση.

Οι 5 κεντρικοί άξονες του προγράμματος είναι:
•  Κοινωνική και Συναισθηματική Αγωγή
•  Εθελοντισμός - Κοινωνικές Δράσεις
•  Οικολογικές Δράσεις
•  Πολιτιστικές Δράσεις
•  Υγεία - Άθληση - Διατροφή 
 (Πρόγραμμα «Εν Σώματι»)
•  Ασφάλεια στο διαδίκτυο
•  Ανθρώπινα δικαιώματα

Εκπαιδευτικό Μοντέλο 1:1 
Ένας μαθητής, ένας υπολογιστής. 

Με το «Εκπαιδευτικό Μοντέλο 1:1», εγκαινιάσαμε         
το 2007 μια μοναδική εκπαιδευτική καινοτομία σε 
εθνικό αλλά και διεθνές επίπεδο. Κάθε μαθητής, από 
τη Δ΄ Δημοτικού ως το Λύκειο & το ΙΒ, διαθέτει τον 
ατομικό του Μαθητικό Υπολογιστή, με τον οποίο συμ-
μετέχει στις μαθησιακές δραστηριότητες. Με τον τρόπο 
αυτό, ο μαθητής γίνεται συμμέτοχος στην προσωπι-
κή του μάθηση, ο εκπαιδευτικός γίνεται συνεργάτης 
και καθοδηγητής, οργανώνει, εμπνέει και δημιουργεί 
βιωματικές και ομαδοσυνεργατικές δραστηριότητες. Η 
διδασκαλία εξατομικεύεται, ενισχύονται οι πολλαπλές 
αναπαραστάσεις, προωθείται η έρευνα και η δημιουρ-
γική αναζήτηση πληροφοριών.

Οι μαθητές μας αξιοποιούν τον προσωπικό Μαθητικό 
Υπολογιστή τους, σε καθημερινή βάση τόσο στο σχο-
λείο, όσο και στο σπίτι. Έχουν άμεση και διαρκή πρό-
σβαση στο εκπαιδευτικό τους υλικό και τον ψηφιακό 
κόσμο, ώστε να εφοδιαστούν με όλες τις απαραίτητες 
δεξιότητες για εξατομικευμένη και διά βίου μάθηση. 

Όλοι οι εκπαιδευτικοί παρακολουθούν σεμινάρια και 
συμμετέχουν στη δημιουργία διαδραστικού ψηφια-
κού υλικού για την αποτελεσματική και δημιουργική 
χρήση των Νέων Τεχνολογιών στην εκπαιδευτική δια- 
δικασία. Επιπρόσθετα, διοργανώνουμε κάθε χρόνο σε-
μινάρια για τους γονείς προκειμένου να γνωρίζουν τις 
νέες πρωτοποριακές δυνατότητες του Μαθητικού Υπο-
λογιστή του παιδιού τους.

ΌμιλοιΠολιτιστικές Δραστηριότητες   

Οι Όμιλοι λειτουργούν εντός του ωρολογίου προγράμμα-
τός, από το Νηπιαγωγείο μέχρι το Λύκειο καλύπτοντας, 
μέσα από βιωματικές εμπειρίες και ομαδοσυνεργατικό 
πνεύμα, ευρύ φάσμα θεματικών κύκλων:

- Τέχνες και Πολιτισμός
- Σύγχρονη Τεχνολογία
- Επιστήμη
- Κοινωνικός Προβληματισμός & Επικαιρότητα
- Αθλητισμός - Υγεία - Ευεξία
- Περιβάλλον & Οικολογία

Το σχολείο μας δεν περιορίζεται στα μαθήματα του 
αναλυτικού προγράμματος σπουδών. Περιλαμβάνει 
επίσης ένα νέο δημιουργικό πρόγραμμα Πολιτιστικών 
Δράσεων που στοχεύει στην ολόπλευρη καλλιέργεια 
της προσωπικότητας του κάθε μαθητή μέσα από τη 
συμμετοχή του σε ποικίλες δημιουργικές δραστηριό-
τητες και Ομίλους.
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Δεξιότητες Παρουσίασης
Presentation Skills

Project - Based Learning

Μεθοδολογία Μελέτης 

Διαθεματικότητα

Digital Skills (Coding-Robotics)

Οι Δεξιότητες Παρουσίασης (Presentation Skills) ως μέ-
ρος ενός ευρύτερου συνόλου δεξιοτήτων, βελτιώνουν 
την επικοινωνία, παρέχουν προστιθέμενη αξία σε ομι-
λίες μπροστά σε κοινό και συμβάλλουν στη διαμόρφω-
ση μιας ολοκληρωμένης προσωπικότητας.
Αναγνωρίζοντας την αξία των Presentation Skills, έχου-
με εντάξει τις συγκεκριμένες δεξιότητες στο αναλυτικό 
μας πρόγραμμα ήδη από τις πρώτες τάξεις του Δημο-
τικού μέσα από στοχευμένες δραστηριότητες. Σταδια-
κά, καθώς οι μαθητές περνούν από τάξη σε τάξη και 
από βαθμίδα σε βαθμίδα, οι δεξιότητες και οι τεχνικές 
παρουσίασης εμπλουτίζονται ενώ παράλληλα, δίνεται 
η δυνατότητα στα παιδιά να τις εξασκήσουν μέσα από 
ανοιχτά στο κοινό και τους συμμαθητές τους διαθεματι-
κά μαθήματα και εκδηλώσεις ποικίλου περιεχομένου. 

Από το Νηπιαγωγείο μέχρι και την Γ’ Γυμνασίου, στο 
εκπαιδευτικό μας πρόγραμμα εντάσσεται η συγγραφή 
κώδικα και η ρομποτική, με έμφαση στην αλγοριθμική 
σκέψη, στη σύνταξη εντολών, στη δημιουργία προγραμ-
μάτων για την κίνηση robot κλπ. Επειδή πλέον τόσο η 
Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και διεθνώς αναγνωρισμένοι 
εκπαιδευτικοί φορείς, θεωρούν τη συγγραφή κώδικα 
ως μία απαραίτητη δεξιότητα, μαζί με τη γραφή και την 
ανάγνωση, ενισχύουμε ομαλά και εστιασμένα σε κάθε 
ηλικία, τον ψηφιακό γραμματισμό των παιδιών μας.

Η σύγχρονη εκπαιδευτική μεθοδολογία της διαθεματικής προσέγγισης της γνώσης αποτελεί κύριο άξονα του προγράμ-
ματός μας. Η Διαθεματικότητα βασίζεται σε σχέδια εργασίας (projects) που περιλαμβάνουν θεματική κατάλληλη για 
την κάθε ηλικιακή ζώνη. Καλλιεργεί και ενισχύει σταδιακά γνωστικές και κοινωνικές δεξιότητες. Με τον τρόπο αυτόν, 
οι μαθητές μαθαίνουν πώς να μαθαίνουν μέσα από μια ανακαλυπτική δραστηριότητα που ψάχνει απαντήσεις σε ερω-
τήματα και απορίες. Το θέμα του κάθε project προσεγγίζεται διεπιστημονικά από τα μέλη της ομάδας και σύμφωνα με 
συγκεκριμένο σχέδιο εργασίας.

Το Project-based Learning είναι μια δυναμική εκπαι-
δευτική προσέγγιση σύμφωνα με την οποία οι μαθητές 
ερευνούν και επεξεργάζονται προβλήματα και θέματα 
του αναλυτικού προγράμματος αλλά και πολλών το-
μέων δραστηριοτήτων, εμπνευσμένων από την ζωή, 
έρχονται αντιμέτωποι με πραγματικές προκλήσεις και 
αποκτούν βαθύτερες και πληρέστερες γνώσεις. 

Μαθαίνουν  μέσα από μία μεθοδολογία που δεν βα-
σίζεται στην απομνημόνευση ούτε σε δασκαλοκεντρικά 
μοντέλα διδασκαλίας. Αντίθετα, εστιάζει στην ανάπτυξη 
της κριτικής σκέψης, σε τεχνικές επίλυσης προβλημά-
των, την αυτορρύθμιση, την επιλογή και επεξεργα-
σία των πληροφοριών, τη σύνθεσή τους με τη μορφή 
project αλλά και σε τεχνικές παρουσίασης. 

Παράλληλα με το οργανωμένο διαβαθμιακό μας πρό-
γραμμα, εφαρμόζουμε συστηματικά τη Μεθοδολογία 
Μελέτης, από την Α’ Δημοτικού μέχρι το Λύκειο, με 
σκοπό την κατανόηση των βασικών εννοιών του μα-
θήματος στην τάξη και την αξιοποίηση δημιουργικών 
δραστηριοτήτων στο σπίτι. Σκοπός μας είναι η σωστή 
διαχείριση του σχολικού χρόνου και των μαθησιακών 
στόχων.

Η Μεθοδολογία Μελέτης αποτελεί καθημερινή εκπαι-
δευτική συνήθεια των μαθητών μας παρέχοντάς τους 
τα εφόδια ώστε να αναπτύξουν σταδιακά μηχανισμούς 
μάθησης αυτοδύναμης ανάπτυξης και τρόπους αποτελε-
σματικότερης κατανόησης με σκοπό τη σωστή οργάνω-
ση και μελέτη.
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Ξένες Γλώσσες

Το τμήμα Ξένων Γλωσσών έχει ως πρωταρχικό 
στόχο τις μαθησιακές ανάγκες των μαθητών με 
σκοπό την κατάκτηση του υψηλότερου επιπέδου 
γλωσσομάθειας. Στο σχολείο μας διδάσκονται 
Αγγλικά από το Νηπιαγωγείο μέχρι και το Λύ-
κειο. Γαλλικά και Γερμανικά, διδάσκονται από τη 
Γ’ Δημοτικού μέχρι έως το Λύκειο.  

Οι ώρες διδασκαλίας υπερβαίνουν κατά πολύ το 
επίσημο πρόγραμμα της κάθε βαθμίδας, χωρίς 
την ανάγκη εξωσχολικής ενισχυτικής διδασκα-
λίας. 

Το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Ξένων 
Γλωσσών βασίζεται στην επικοινωνιακή προσέγ-
γιση, δηλαδή στην απόκτηση γνώσης με σκοπό 
την επιτυχή κατανόηση μηνυμάτων και ανταλλα-
γής πληροφοριών, την αυτόνομη και εξατομι-
κευμένη μάθηση και την πιστοποίηση της γνώ-
σης και των γλωσσικών δεξιοτήτων.

Η διδασκαλία των Ξένων Γλωσσών πραγματοποι-
είται σε Επίπεδα Ικανότητας ανεξάρτητα από τα 
Ελληνικά τμήματα στα οποία είναι ενταγμένοι οι 
μαθητές, με στόχο την πληρέστερη και αποδοτι-
κότερη αξιοποίηση των ικανοτήτων και ενδιαφε-
ρόντων τους.

Από το 2004, το Τμήμα Ξένων Γλωσσών εί-
ναι πλήρες και ισότιμο μέλος της Ένωσης 
Evaluation And Assessment For Quality 

Language Services-EAQUALS που πιστοποιεί 
την προσφορά ποιοτικών γλωσσικών υπηρεσι-
ών από το 2008 είναι Ιnstitutional Μember της 
European Association For Language Testing 
and Assessment-EALTA που πιστοποιεί την 
αντικειμενική αξιολόγηση της απόδοσης των μα-
θητών και του εκπαιδευτικού έργου. 

Από το 2010, είμαστε μέλος του δικτύου iNET 
(διεθνής βραχίονας του οργανισμού Special 
Schools and Academies Trust-SSAT) ο οποίος 
πιστοποιεί με βάση την αξιολόγηση φακέλου, τις 
ηγετικές δεξιότητες των μαθητών μας - Student 
Leadership Accreditation και μέλος του δι-
κτύου εξεταστικών κέντρων του Assessment 
and Qualifications Alliance-AQA, με στόχο 
την πιστοποίηση των ερευνητικών εργασιών που 
πραγματοποιούν οι μαθητές μας στο Γυμνάσιο και 
στο Λύκειο - Project Qualifications Scheme. 

Επίσης, το Τμήμα Ξένων Γλωσσών είναι μέλος 
του δικτύου εξεταστικών κέντρων του Cambridge 
Assessment-University of Cambridge, το 
οποίο εγγυάται την εγκυρότητα και την αξιοπι-
στία των εξετάσεων με αποτέλεσμα να διενερ-
γούμε εξετάσεις πιστοποίησης γλωσσομάθειας 
αποκλειστικά για τους μαθητές μας. 
Τέλος, είμαστε πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο 
του Γαλλικού Ινστιτούτου Αθηνών.

Τμήμα Αγγλόφωνων Μαθητών - Native Speakers
Οι μαθητές Νηπιαγωγείου και Δημοτικού που είτε έχουν αγγλόφωνους γονείς, είτε μεγάλωσαν σε αγγλό-
φωνο περιβάλλον, είτε έχουν ιδιαίτερα ανεπτυγμένη τη γλωσσική τους ικανότητα στα Αγγλικά, μπορούν 
να παρακολουθήσουν το μάθημα των Αγγλικών σε ειδικά, για τις ανάγκες τους, τμήματα native speakers. 
Το εκπαιδευτικό υλικό των τμημάτων αυτών είναι κατάλληλα σχεδιασμένο για τους μαθητές αυτής της 
κατηγορίας.
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Ενισχυμένο Πρόγραμμα 
Αγγλικών σε όλες τις 
Βαθμίδες

Τα Αγγλικά διδάσκονται καθημερινά και εντατικά μέσα από ένα ενισχυμένο και εμπλουτισμένο πρόγραμμα.
Συγκεκριμένα:

• Νηπιαγωγείο:  
Παράλληλη διδασκαλία θεματικών ενοτήτων στην ελληνική και αγγλική γλώσσα για να διασφαλίζεται η σύνδεση 
μεταξύ των δύο λεξιλογίων και να διευκολύνονται οι νοηματικές συνάψεις στους δύο γλωσσικούς κώδικες.

• Δημοτικό:   
Παράλληλα με την καθημερινή διδασκαλία των Αγγλικών ως ξένης γλώσσας, μαθήματα όπως η Μουσική, η Μουσι-
κοθεατρική Αγωγή, τα Εικαστικά, τα Digital Skills και η Λογοτεχνία πραγματοποιούνται στα Αγγλικά με σκοπό 
να ενισχυθούν οι προσλαμβάνουσες των παιδιών και η προφορική τους έκφραση. 
Συγκεκριμένα:
Α’ & Β’ : Μουσική, Μουσικοθεατρική Αγωγή και Digital Skills
Γ’ : Λογοτεχνία, Εικαστικά και Digital Skills
Δ’, Ε’ & ΣΤ’ : Λογοτεχνία και Εικαστικά

• Γυμνάσιο: 
Εκτός από την καθημερινή προετοιμασία των μαθητών για την απόκτηση των πιστοποιήσεων σε επίπεδα ικανότη-
τας, η Μουσική, τα Digital Skills, η Τεχνολογία, το STEM και η Οικιακή Οικονομία πραγματοποιούνται στα 
Αγγλικά προκειμένου να ενισχυθεί περισσότερο η γλωσσική ικανότητα των παιδιών και οι δεξιότητες παρουσίασης 
(presentation skills) στην αγγλική γλώσσα. Παράλληλα, οι Ερευνητικές Εργασίες που πραγματοποιούνται για την 
απόκτηση της πιστοποίησης AQA, γίνονται επίσης στα Αγλικά.

Content & Language Integrated Learning - CLIL
H «Ολοκληρωμένη Μάθηση Περιεχομένου και Γλώσσας» CLIL αποτελεί μια εκπαιδευτική προσέγγιση στη 
χρήση των Αγγλικών για τη διδασκαλία περιεχομένου και την ανάπτυξη γλωσσικής ικανότητας.
Εφαρμόζεται στο Σχολείο μας σε ποικίλα γνστικά αντικείμενα ανάλογα με την τάξη και την ηλικία των 
παιδιών.
Στόχοι του προγράμματος είναι η βελτίωση το περιεχομένου των μαθημάτων και της απικοινωνίας στα 
αγγλικά. η ανάπτυξη της κριτικής σκέψης και η διαμόρφωση προσωπικότητας Παγκόσμιου Πολίτη.
Η εκπαίδευση και η πιστοποίηση των καθηγητών αγγλικών αποτελεί προϋπόθεση για την ολοκλήρωση 
των στόχων του προγράμματος, στους δε, μαθητές μας παρέχονται πιστοποιήσεις για το πρόγραμμα CLIL. 
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Δευτεροβάθμια

Ψηφιακό Υλικό Πληροφοριακά 
Συστήματα

Τεχνικές
Υποδομές
(ΗΥ - 
Οπτικοακουστικές)

Ερευνητικά Έργα
Πρωτοβάθμια

Υποστηρικτικές
δραστηριότητες

Ερευνα - Καινοτομία
Επιμόρφωση

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΡΕΥΝΑ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΥΠΟΔΟΜΕΣΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
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Από το 1983 που ιδρύθηκε το Τμήμα Πληροφορικής 
μέχρι σήμερα, έχουμε αξιοποιήσει και αξιολογήσει 
ιδέες, καινοτομίες, τεχνολογίες, μεθοδολογίες και έργα. 

Ο βασικός σκοπός μας αντιστοιχεί σε τέσσερις αλλη-
λένδετες, οριζόντιες δράσεις για όλο το φάσμα του 
οργανισμού:
 

• Εκπαίδευση: Ενσωμάτωση των Τεχνολογιών   
 Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στο   
 αναλυτικό μας πρόγραμμα, από το Νηπιαγωγείο   
 μέχρι το Λύκειο με σκοπό την ανάπτυξη ψηφιακής   
 ικανότητας και την επιμόρφωση των μαθητών   
 μας, μέσα από εργασίες και σχέδια έρευνας,   
 ψηφιακές εργασίες, επίλυση προβλημάτων και   
 δημιουργική αναζήτηση πληροφοριών  

• Έρευνα και ανάπτυξη (R&D): σχεδιασμός,   
 υποβολή και υλοποίηση ερευνητικών έργων   
 σε συνεργασία με ελληνικά και ξένα πανεπιστήμια   
 και εκπαιδευτικούς φορείς. Διοργάνωση συνεδρίων,   
 ημερίδων και επιμορφωτικών σεμιναρίων

• Υποστήριξη δραστηριοτήτων: σχεδιασμός,   
 ανάπτυξη και αξιοποίηση ψηφιακού υλικού   
 αλλά και παροχή τεχνολογικής υποδομής στις 
 εκπαιδευτικές, αθλητικές και πολιτιστικές μας   
 δραστηριότητες

• Υποδομές: Λειτουργία, συντήρηση και 
 εκσυγχρονισμός των τεχνολογικών υποδομών,   
 από τον εξοπλισμό και τα υπολογιστικά    
 συστήματα (hardware) μέχρι την πληθώρα   
 των πληροφοριακών συστημάτων εκπαιδευτικών και  
   διοικητικών (software).

Σύστημα Διαχείρισης της Μάθησης (Learning Management System)
 
Η δυναμική πλατφόρμα ηλεκτρονικής 
μάθησης –Learning Management System 
– παρέχει εστιασμένο εκπαιδευτικό υλικό 
στους μαθητές μας. Παρακολουθεί την 
πρόοδο και την επίτευξη των στόχων τους. 
Συλλέγει και παρουσιάζει στοιχεία για την 
εποπτεία της μάθησης, αποτελώντας ένα 
ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισής της. 
Είναι ένας διαδικτυακός «χώρος» ασφαλούς 
πρόσβασης και σύγχρονης /ασύγχρονης 
συνεργασίας εκπαιδευτικών και μαθητών, 
από οποιοδήποτε σημείο και υπολογιστή. 
Παρέχει δυνατότητες ανάπτυξης διαλόγου 
και επικοινωνίας σε ένα οργανωμένο και 
ασφαλές ψηφιακό εκπαιδευτικό περιβάλ-
λον.
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Άσκηση και Διατροφή  
Σε συνεργασία με πανεπιστημιακούς φορείς, δημι-
ουργήσαμε το πρόγραμμα «ΕΝ ΣΩΜΑΤΙ» με σκοπό τη 
διαμόρφωση μιας διαχρονικής εκπαιδευτικής στρατη-
γικής σε θέματα υγείας. Το πρόγραμμα αποβλέπει στη 
βελτίωση των διατροφικών συνηθειών των παιδιών, 
στην αύξηση των ευκαιριών για φυσική δραστηριότητα 
και στην υποστήριξη των μαθητών σε θέματα ευεξίας. 
Η πολυδιάστατη αυτή παρέμβαση στοχεύει σε συγκε-
κριμένες αλλαγές στο γνωστικό, συναισθηματικό και 
κινητικό τομέα των μαθητών μέσα από ποικίλες δραστη-
ριότητες που έχουν ως πυρήνα τους τη Φυσική Αγωγή 
αλλά πλαισιώνονται και από άλλα γνωστικά αντικείμενα.

Αξιολόγηση Κινητικού Συντονισμού 
“Εν Κινήσει” 
Από το Νηπιαγωγείο και τις πρώτες τάξεις του Δημοτι-
κού γίνεται παρατήρηση και αξιολόγηση του κινητι-
κού συντονισμού των παιδιών.  
Σε περίπτωση εντοπισμού τυχόν κινητικών δυσκολιών 
ακολουθείται ειδικό πρόγραμμα παρέμβασης από 
εξειδικευμένους καθηγητές Φυσικής Αγωγής.
To «εν Κινήσει» είναι το μόνο πιστοποιημένο
πρόγραμμα σε σχολείο πανελλαδικά.
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Η Φυσική Αγωγή κατέχει σημαντική θέση στο 
πρόγραμμα του σχολείου μας με στόχο:

• Τη δημιουργία θετικής στάσης προς το δραστήριο   
 και υγιεινό τρόπο ζωής
• Την ανάπτυξη κινητικών δεξιοτήτων και φυσικών   
 ικανοτήτων
• Την απόκτηση γνώσεων σε θέματα αθλητισμού   
 και υγείας
• Την ανάπτυξη της αυτοπεποίθησης μέσω της   
 απόκτησης θετικών εμπειριών 
•  Την ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων.

Το μάθημα της Φυσικής Αγωγής διδάσκεται σε όλες 
τις βαθμίδες του σχολείου περισσότερες ώρες από 
όσες προβλέπει το αναλυτικό πρόγραμμα του Υπουρ-
γείου Παιδείας και εξυπηρετεί διαφορετικούς σκο-
πούς, ανάλογα πάντα με την ηλικιακή ζώνη των μα-
θητών.

Διδασκαλία κινητικών
και γνωστικών αντικειμένων
Τα αντικείμενα του μαθήματος αφορούν στα διαδε-
δομένα ομαδικά και ατομικά αθλήματα. Μέσω της 
λειτουργίας των ομίλων και μετά από επιλογή των 
ίδιων των παιδιών, επιτυγχάνεται η γνωριμία και 
με τα λιγότερο διαδεδομένα αθλήματα. Στόχος είναι 
οι μαθητές και οι μαθήτριες του σχολείου μας να απο-
κτήσουν την ικανότητα να συμμετέχουν σε αθλητικές 
δραστηριότητες σε όλη τους τη ζωή.

Αξιολόγηση σωματικής και φυσικής κατάστασης
Στην αρχή και στο τέλος κάθε σχολικού έτους διε-
ξάγονται σωματομετρήσεις και δοκιμασίες φυσικής 
κατάστασης, ώστε να:
1. Παρακινούνται οι μαθητές για ατομική βελτίωση
2. Διεξάγονται έρευνες, τα αποτελέσματα των οποίων 
καθορίζουν στη συνέχεια τη στοχοθεσία τους μαθή-
ματος
3. Ενημερώνονται οι γονείς για την εξέλιξη της σω-
ματικής ανάπτυξης, της σωματικής σύνθεσης και της 
φυσικής κατάστασης του παιδιού.

Σχολικός Αθλητισμός
Οι στόχοι του σχολικού αθλητισμού διαφοροποιούνται 
ανάλογα με την ηλικία και τη βαθμίδα:
• Στο Δημοτικό δίνεται έμφαση στην ανάπτυξη   
 βασικών αθλητικών δεξιοτήτων και την απόκτηση   
 εμπειρίας, ώστε τα παιδιά να αγαπήσουν τη   
 συμμετοχή στα αθλήματα
• Στο Γυμνάσιο δημιουργείται μια ισχυρή αθλητική   
 κουλτούρα παράλληλα με την εξειδίκευση σε   
 συγκεκριμένα αθλήματα
• Στο Λύκειο ο σκοπός είναι η διάκριση σε ατομικό   
 και ομαδικό επίπεδο επιδεικνύοντας υπεύθυνη   
 αθλητική συμπεριφορά.

Διακρίσεις
Η αναπτυξιακά σχεδιασμένη προετοιμασία στον σχο-
λικό αθλητισμό, οδηγεί εδώ και πολλά χρόνια, τους 
μαθητές-αθλητές του σχολείου μας σε διακρίσεις 
τόσο σε ελληνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο. Τα 
πολλά πρωταθλήματα και μετάλλια που έχουν κατα-
κτηθεί από τις ομάδες και τους αθλητές μας, έχουν ως 
αποτέλεσμα την επιβράβευσή τους μέσω του συστή-
ματος αθλητικών υποτροφιών καθώς και μέσω της 
πριμοδότησής τους για την εισαγωγή τους στα Α.Ε.Ι.

Το υγιές μυαλό,
θέλει και ένα

υγιές σώμα
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Οι Σπουδές δεν είναι 
μονόδρομος. Η Επιτυχία 
όμως, είναι!

Προετοιμάζουμε τους μαθητές μας για εισαγωγή στην 
Τριτοβάθμια Εκπαίδευση μέσα από ολοκληρωμένες 
εναλλακτικές, ανάλογα με τους προσωπικούς τους 
στόχους. 
Έτσι λοιπόν, το Λύκειό μας προσφέρει:

Προετοιμασία για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις στη Β’     
και Γ’ Λυκείου

Εξοικείωση με το διεθνές εκπαιδευτικό σύστημα    
IGCSE μέσα από το PRE-IB, το προπαρασκευαστικό  
τμήμα του International Baccalaureate στην Α΄ Λυκείου

Προετοιμασία για σπουδές στο εξωτερικό μέσα από το 
International Baccalaureate, κατά τα δύο τελευ-
ταία χρόνια του Λυκείου

Προετοιμασία για σπουδές στο εξωτερικό, κυρίως στη 
Μεγάλη Βρετανία, μέσα από το πρόγραμμα GCE με πα-
ράλληλη φοίτηση στη Β’ και Γ΄ Λυκείου. 

Προετοιμασία για σπουδές Art & Design στο εξωτε-
ρικό μέσα από το πρόγραμμα BTEC Foundation in Art 
& Design κατά τα δύο τελευταία χρόνια του Λυκείου ή 
και μετά.
Επίσης, το University Placement Center παρέχει 
ολοκληρωμένη προετοιμασία, καθοδήγηση, υποστή-

ριξη και πληροφόρηση σε όσους μαθητές ενδιαφέρο-
νται να σπουδάσουν σε Μ. Βρετανία, Ευρώπη, Αμερική 
και Καναδά.

Η Αριστεία επιβραβεύεται με Υποτροφίες!
Πιστεύουμε ότι οι μαθητές μας, με Ικανότητες 21ου 
αιώνα και προσωπικότητα Παγκόσμιου Πολίτη με Ελ-
ληνική Ταυτότητα, αξίζουν επιβράβευση. 
Έτσι λοιπόν, με το σύστημα των Υποτροφιών μας 
βραβεύουμε τις ακαδημαϊκές επιδόσεις τους, αλλά 
και τη συμμετοχή τους σε ποικίλες δράσεις και δια-
γωνισμούς, τις αξίες που επιδεικνύουν στη σχολική 
τους καθημερινότητα και τους στόχους στους – προ-
σωπικούς και ακαδημαϊκούς.
Υποτροφίες λαμβάνουν μαθητές από Α’ Γυμνασίου 
έως Γ΄ Λυκείου και ΙΒ που φοιτούν ήδη στο σχολείο 
μας. Παράλληλα, υπάρχει ειδικό πρόγραμμα υπο-
τροφιών για μαθητές που φοιτούν σε άλλα σχολεία. 
Τέλος, σε συνεργασία με το Stelios Philanthropic 
Foundation του αποφοίτου μας Sir Στέλιου Χατζηι-
ωάννου, υποτροφίες δίνονται σε όσους ενδιαφέρο-
νται να παρακολουθήσουν το Τμήμα International 
Baccalaureate  του σχολείου μας.

•

•

•

•

•
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Για μας, κάθε παιδί
είναι μοναδικό!

Κάθε παιδί στο σχολείο μας αντιμετωπίζεται ως 
ξεχωριστή προσωπικότητα, όχι μόνο σε γνωστικό 
επίπεδο αλλά και σε θέματα κοινωνικής και συ-
ναισθηματικής ανάπτυξης.
Μέσα στο ζεστό και οικογενειακό περιβάλλον 
του σχολείου, ο μαθητής μπορεί να βρει πρόσφορο 
έδαφος για να αναπτύξει τις ικανότητες και τα 
ταλέντα του και να διασφαλίσει μια ομαλή 
σχολική πορεία χάρη στην στενή συνεργασία 
μεταξύ εκπαιδευτικών και οικογένειας.

Μέντορας
Πρωτοποριακός θεσμός που εφαρμόζεται από την Α’ 
Δημοτικού μέχρι τη Γ’ Λυκείου και το Ι.Β. 
Ο μέντορας πραγματοποιεί εξατομικευμένες συναντή-
σεις με τον μαθητή με στόχο να τον βοηθήσει ώστε 
να αναπτύξει την προσωπικότητά του, να ενισχύσει 
την αυτοπεποίθηση και αυτεπίγνωσή του και να τον 
ενεργοποιήσει σε θέματα σημαντικά σχετικά με τη δι-
αμόρφωση των στόχων του για το μέλλον.
 

Καθηγητής Σύμβουλος

Ο θεσμός του Καθηγητή Σύμβουλου λειτουργεί στο 
Γυμνάσιο και το Λύκειο. Πρόκειται για έναν καθηγη-
τή υπεύθυνο για τα θέματα που απασχολούν το κάθε 
τμήμα, με σκοπό την καθοδήγηση, τη λήψη αποφά-
σεων και πρωτοβουλιών για συλλογικές δράσεις, την 
επίλυση προβλημάτων μέσα στην τάξη κ.λ.π. 

Εξατομικευμένη Μάθηση
Πρόκειται για μαθητοκεντρική, βιωματική διδασκαλία 
με αφορμή τα ενδιαφέροντα των παιδιών που δίνει 
έμφαση στην ανακάλυψη της γνώσης, τον πειραματι-
σμό, την αξιολόγηση της πληροφορίας και την καλ-
λιέργεια της κριτικής σκέψης.

Ενισχυτική Διδασκαλία

Αποτελεί μια εξατομικευμένη και εστιασμένη προσέγ-
γιση προς κάθε μαθητή μας ξεχωριστά με στόχο να 
μην υπάρχει ανάγκη για φροντιστηριακή ενίσχυση. 
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Καταξιωμένοι
     Εκπαιδευτικοί

Οι εκπαιδευτικοί μας παρόλη την πολύχρονη 
εμπειρία τους, έχοντας αποκτήσει μια κουλτούρα 
διαρκούς βελτίωσης, συμμετέχουν συστηματι-
κά σε προγράμματα επιμόρφωσης εντός και 
εκτός Ελλάδας. Παράλληλα έχουν την τιμή να 
καλούνται σε Ελληνικά και Διεθνή συνέδρια, 
σεμινάρια και ημερίδες για να παρουσιάσουν τις 
καινοτόμες και αποδεδειγμένα αποτελεσματικές 
εκπαιδευτικές πρακτικές τους. Η δημιουργική 
ενσωμάτωση των νέων αυτών παιδαγωγικών τά-
σεων στις καθημερινές εκπαιδευτικές πρακτικές 
μας, διασφαλίζει την αδιάκοπη αναβάθμιση της 
μαθησιακής διαδικασίας. 

Σε αυτό το πλαίσιο, οι μαθητές μας βιώνουν 
μια ξεχωριστή σχολική πραγματικότητα, ενώ 
εκπαιδευτικοί μας, από όλες τις βαθμίδες, χαί-
ρουν αναγνώρισης, τόσο από Ελληνικούς όσο 
και από διεθνείς φορείς (Πανελλήνιος Διαγωνι-
σμός Πρωτοπόρων Εκπαιδευτικών - Microsoft, 
Microsoft Partners in Learning - Innovative 
Schools, Διαγωνισμός Εφαρμοσμένη Έρευνα και 
Τεχνολογία - ΣΕΒ, Αριστεία και Καινοτομία στην 
Εκπαίδευση- Υπουργείο Παιδείας).

«Ημέρες Καινοτομίας»
Το σχολείο μας οργανώνει συστηματικά τις 
«Ημέρες Καινοτομίας», μέσα από τις οποίες οι 
εκπαιδευτικοί μας έχουν τη δυνατότητα να 
ανταλλάξουν βέλτιστες εκπαιδευτικές πρα-
κτικές και παράλληλα να ενημερωθούν για νέες 
πρωτοποριακές παιδαγωγικές μεθόδους, καθώς      
και καινοτόμα εκπαιδευτικά προγράμματα και 
εργαλεία. 

«Ανοιχτές Πόρτες»
Οι εκπαιδευτικοί μας, μέσω του προγράμματος 
«Ανοιχτές Πόρτες», παρακολουθούν οργανω-
μένα και συστηματικά τις διδακτικές μεθό-
δους των συναδέλφων τους. Η κουλτούρα του 
συνεργάζομαι, μοιράζομαι, επικοινωνώ και 
ανταλλάσσω σκέψεις και εμπειρίες βελτιώνει 
δημιουργικά τον καθένα ξεχωριστά αλλά και συ-
νολικά τους εκπαιδευτικούς μας. 

Η καταξίωση αφορά
τόσο τους εκπαιδευτικούς μας 

όσο και τους μαθητές μας
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Διαχείριση Σταδιοδρομίας 
& Συμβουλευτική – 
Επιμορφωτική Υποστήριξη

Το Συμβουλευτικό Τμήμα Επαγγελματικού Προσανατολι-
σμού (Σ.Τ.Ε.Π.) λειτουργεί από το 1993 και είναι στελεχωμένο 
από εξειδικευμένους Συμβούλους - Ψυχολόγους με σκοπό να 
καλλιεργήσει τη δημιουργία μιας σύγχρονης «κουλτούρας στα-
διοδρομίας», προκειμένου οι μαθητές να κάνουν συνειδητοποι-
ημένες επιλογές. Πρόκειται για επιλογές που θα βρουν πεδίο 
εφαρμογής σε ένα δυναμικό και συνεχώς εξελισσόμενο εργασι-
ακό περιβάλλον.

Με βάση μια εξελικτική και πολυδιάστατη προσέγγιση, μέσα από 
ειδικά ψυχομετρικά ερωτηματολόγια και τεστ, η εξατομικευμένη 
συμβουλευτική υποστήριξη και η στοχευμένη εκπαιδευτική και 
επαγγελματική πληροφόρηση έχουν αφετηρία τη Γ΄ Γυμνασίου 
και συνεχίζονται στο Λύκειο και το Ι.Β. 

Συμβουλευτική Γονέων 
Ενθαρρύνουμε την άμεση επαφή με τους γονείς, είτε σε ατομι-
κό είτε σε ομαδικό επίπεδο με τους Συμβούλους του Τμήματος. 
Διοργανώνουμε σε μικρές ομάδες βιωματικά σεμινάρια, ανοιχτές 
συζητήσεις και παρουσιάσεις με στόχο τη συμβουλευτική υπο-
στήριξή τους.

Εκδηλώσεις
Το Τμήμα διοργανώνει, κάθε χρόνο, από το 1994, την Ημερίδα 
«Επαγγελματικής Ενημέρωσης» με προσκεκλημένους σημα-
ντικούς και διακεκριμένους ομιλητές από τον χώρο της Εργασίας, 
των Επιστημών και των Τεχνών με σκοπό τη ρεαλιστική και εμπε-
ριστατωμένη ενημέρωση των μαθητών για τους κύριους τομείς 
που τους ενδιαφέρουν.

Career Club
Το Career Club ενθαρρύνει τους μαθητές να ανταλλάξουν απόψεις 
και να συζητήσουν θέματα σχετικά με τις επιλογές σταδιοδρομίας 
τους. Πρόκειται για έναν ολιγομελή κύκλο συζήτησης που ενι-
σχύει την αλληλεπίδραση και τη διαμόρφωση ολοκληρωμένης 
άποψης για τις επαγγελματικές επιλογές των μαθητών λυκείου.

Πρόγραμμα “Internship”
Μέσα από ένα διευρυμένο δίκτυο συνεργασιών με επιχειρήσεις 
της Αθήνας, δίνουμε τη δυνατότητα σε όσους μαθητές Λυκείου 
και International Baccalaureate το επιθυμούν, να πραγματο-
ποιήσουν stages τους καλοκαιρινούς μήνες. Στόχος μας είναι 
να έρθουν σε επαφή με τον κόσμο της εργασίας σε πραγματι-
κές συνθήκες προκειμένου να διαμορφώσουν βιωματικά μια πιο 
ολοκληρωμένη άποψη για τις επαγγελματικές τους επιλογές. 
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Tμήμα Προετοιμασίας & Συνεργασίας
με Πανεπιστήμια του Εξωτερικού
Το τμήμα Προετοιμασίας και Συνεργασίας με τα 
Πανεπιστήμια του Εξωτερικού προσφέρει λύσεις 
στην αναζήτηση προπτυχιακών και μεταπτυχιακών 
προγραμμάτων σε περισσότερες από 25 χώρες 
διεθνώς. Με βάση ακαδημαϊκά, αλλά και επαγ-
γελματικά χαρακτηριστικά και σε συνεργασία με 
έμπειρους συμβούλους της αγοράς, υποδεικνύει 
και αναλύει την καλύτερη επιλογή για κάθε ενδι-
αφερόμενο.

Στόχος είναι η λειτουργία ενός πραγματικού 
εκπαιδευτικού κόμβου, όπου υποψήφιοι σπου-
δαστές και γονείς, ενημερώνονται για τα πανεπι-
στήμια του εξωτερικού, τα προγράμματα σπουδών, 
τις διαδικασίες αιτήσεων, τις τάσεις της αγοράς,           
τις ανάγκες των εταιρειών κ.λπ.

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες-Ψυχολόγοι
Στον πολυδιάστατο χώρο του σχολείου, οι ψυχολόγοι των βαθμίδων υποστη-
ρίζουν παιδιά, γονείς και εκπαιδευτικούς μέσα σ’ ένα οργανωμένο πλαίσιο 
που  λαμβάνει υπόψη τις ατομικές ιδιαιτερότητες και τα χαρακτηριστικά κάθε 
μαθητή και έχει στόχο την επίτευξη των καλύτερων αποτελεσμάτων που αφο-
ρούν στην ομαλή προσαρμογή και προσωπική εξέλιξη.   
 
Παράλληλα με το υποστηρικτικό τους έργο, διενεργούν: 
• Ειδικά προγράμματα για τη φωνολογική και τη γραφοκινητική ετοιμότητα  
 των παιδιών στο Νηπιαγωγείο 
• Ειδικά τεστ για τον εντοπισμό και την αντιμετώπιση μαθησιακών 
 δυσκολιών στο Δημοτικό 
• Εξειδικευμένα σεμινάρια ανάπτυξης δεξιοτήτων για μαθητές με μαθησιακές  
 δυσκολίες στο Γυμνάσιο
• Εξειδικευμένα σεμινάρια διαχείρισης άγχους για τους μαθητές Λυκείου και  
 I.B αλλά και τους γονείς τους 
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Εκστρατεία Ecomoblility
Συμμετέχουμε συστηματικά στην Εκστρατεία 
Ecomobility - Οικολογική Μετακίνηση που διορ-
γανώνεται από το ECOCITY, με στόχο την ευαισθη-
τοποίηση και τη βιωματική ενεργοποίηση των 
παιδιών γύρω από θέματα οικολογικής μετακί-
νησης στην πόλη τους. Η ομάδα Ecomobility του 
Γυμνασίου συμμετέχει κάθε χρόνο στην Εκστρα-
τεία, αποσπώντας διακρίσεις με κορυφαία την 1η 
Πανελλήνια Θέση στο διαγωνισμό του 2019.

Ομάδες Ρομποτικής, Προγραμματισμού 
και Μαθηματικών
Με ολοκληρωμένη προετοιμασία από εξειδι-
κευμένους καθηγητές, οι μαθητές Γυμνασί-
ου και Λυκείου μπορούν να διευρύνουν τις 
γνώσεις και τα ταλέντα τους προκειμένου να 
συμμετέχουν σε ελληνικά και διεθνή πρωτα-
θλήματα Ρομποτικής (World Robot Olympiad), 
Προγραμματισμού (Πανελλήνιος Διαγωνισμός 
Προγραμματισμού) και Μαθηματικών (Διαγω-
νισμοί Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας και 
Mathematical Association of America).

Σωματείο Επιχειρηματικότητας Νέων
Συμμετέχουμε ανελλιπώς με ομάδες μαθητών 
Γυμνασίου και Λυκείου στον Πανελλήνιο Δι-
αγωνισμό που διοργανώνει το Σωματείο Επι-
χειρηματικότητας Νέων προωθώντας τις πρω-
τότυπες επιχειρηματικές τους ιδέες οι οποίες 
πηγάζουν από αξίες όπως ο εθελοντισμός, η 
προστασία του περιβάλλοντος, τα δικαιώματα 
των ΑΜΕΑ κλπ. Το 2019, μάλιστα, η ομάδα μας 
συμμετείχε με αξιώσεις στην τελική φάση της 
διοργάνωσης. 

Ομάδα Ρητορικής και Model United Nations
Η Ρητορική κατέχει σημαντική θέση στις δρα-
στηριότητες του Σχολείου μας με πολλές δι-
ακρίσεις μαθητών Γυμνασίου και Λυκείου σε 
Εθνικούς Αγώνες Αντιλογίας. Παράλληλα, όσα 
παιδιά ενδιαφέρονται να διευρύνουν τις γνώ-
σεις τους γύρω από θέματα παγκόσμιου ενδι-
αφέροντος, προετοιμάζονται στην Ομάδα που 
συμμετέχει στις προσομοιώσεις των Συνόδων 
του ΟΗΕ, Model United Nations, με εξαιρετικές 
επιδόσεις και διακρίσεις.

Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός 
μέσω Internet «ΛΥΣΙΑΣ»
Ο Διαγωνισμός αυτός οργανώνεται από το Σχο-
λείο μας κάθε χρόνο από το 1997 και απευθύνεται 
σε μαθητές Δ’ Δημοτικού έως Γ’ Λυκείου, από όλη 
την Ελλάδα και τον απόδημο Ελληνισμό. Πρόκει-
ται για διαγωνισμό γνώσεων όπου με διερευνη-
τικό και παιγνώδη τρόπο, ο μαθητής καλείται να 
ανταποκριθεί στο τρίπτυχο «Ψάχνω-Βρίσκω-Απα-
ντώ». Παράλληλα, έχει χαρακτήρα κοινωνικής 
υποστήριξης, προωθώντας την ιδέα «Παίζω και 
Βοηθάω» ενισχύοντας κοινωφελείς οργανισμούς.
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    και Συνέδρια

Σε ένα σύγχρονο εκπαιδευτικό σύστημα το επίκεντρο 
είναι ο μαθητής. Η συμμετοχή σε ένα εύρος διαγω-
νισμών, εκδηλώσεων και εκπαιδευτικών προγραμμάτων 
ενισχύει τον μαθητοκεντρικό προσανατολισμό του 
σχολείου μας, δίνοντας τη δυνατότητα στα παιδιά μας 
να αναπτύξουν δημιουργικά αλλά και δυναμικά 
τις ικανότητές τους. Παράλληλα, αφουγκραζόμα-
στε τους προβληματισμούς των γονέων και αντα-
ποκρινόμαστε, με πράξεις, στις προσδοκίες τους 
πραγματοποιώντας κάθε χρόνο μια σειρά δράσεων που 
στοχεύουν στην άριστη ενημέρωση και επιμόρφωσή 
τους. Συστηματικά, από το 1987, αναζητάμε και συμμε-
τέχουμε σε ερευνητικά προγράμματα, διαγωνισμούς 
και συνεργασίες που αναδεικνύουν τη διεθνή μας δι-
άσταση στην εκπαιδευτική κοινότητα. Οι πολυάριθμες 
βραβεύσεις και πιστοποιήσεις μας σε συνδυασμό με 
τον συντονισμό πρωτοποριακών, ευρωπαϊκών ερευ-
νητικών και εκπαιδευτικών δικτύων καταδεικνύουν 
τη σημαίνουσα θέση μας ανάμεσα σε παγκόσμιους 
εκπαιδευτικούς οργανισμούς. Διοργανώνουμε και συμ-
μετέχουμε σε συνέδρια και ημερίδες, που ευνοούν 
την ανταλλαγή άριστων και καινοτόμων παιδαγωγικών 
πρακτικών και διδακτικών τεχνικών. Πραγματοποιούμε 
εκτενές ερευνητικό έργο, το οποίο εναρμονίζουμε με 
τα πιο σύγχρονα Διεθνή και Ευρωπαϊκά πρότυπα, όπως 
ορίζονται από Παγκόσμιους εκπαιδευτικούς οργανισμούς, 
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Συμβούλιο Υπουργών Παι-
δείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η σύνοδος και το τριετές αυτό έργο, διαπραγματεύονται 
τον τρόπο με τον οποίο συνεργαζόμαστε, μοιραζόμαστε και 
αξιοποιούμε, εξ αποστάσεως, οποτεδήποτε, οπουδήποτε και 
οποιοδήποτε υπολογιστικό περιβάλλον, δηλ. συσκευές, δια-
δικτυακές εφαρμογές και περιεχόμενο, τα οποία συνιστούν 
το λεγόμενο «ψηφιακό νέφος».

Εκπαιδευτικά Συνέδρια
Διοργανώνουμε κάθε χρόνο Εκπαιδευτικές Ημερίδες και 
Συνέδρια σχετικά με βέλτιστες παιδαγωγικές πρακτι-
κές, καινοτόμα εργαλεία μάθησης αλλά και νέες μεθο-

δολογίες με βάση τις διεθνείς εξελίξεις στην Εκπαίδευση. 
Σε αυτά συγκαταλέγονται το Διεθνές Συνέδριο «Το Σχολείο 
του Μέλλοντος και το Μέλλον του Σχολείου» για την δη-
μιουργία ενός σύγχρονου, πιο δημιουργικού, ευχάριστου, 
χρήσιμου και αποτελεσματικού σχολείου, η Ημερίδα «Γο-
νέας στον 21ο αιώνα» σχετικά με τις προκλήσεις και τα 
διλήμματα στη διαπαιδαγώγηση του παιδιού, η 1η Ευρω-
παϊκή Σύνοδος για την Εκπαίδευση στο Σύννεφο «School 
on the Cloud», Συνέδρια και Ημερίδες Φιλολογικών 
Μαθημάτων, η Ημερίδα «Μαθηματικά & Τέχνη» για την 
αλληλεπίδραση των δύο αυτών θεματικών περιοχών στην 
εκπαίδευση, η Επιστημονική Ημερίδα «STREAM: από το 
STEM και το STEAM, στο STREAM» για την τελευταία και-
νοτόμο εκπαιδευτική προσέγγιση που συνδυάζει science, 
technology, read & w[r]ite, art και mathematics κλπ. 

Μαθητικά Συνέδρια
Η συμμετοχή των μαθητών μας σε συνέδρια εντός και εκτός 
Ελλάδας αποτελεί συστηματική μας μέριμνα με σκοπό την 
καλλιέργεια δεξιοτήτων απαραίτητων για την μετέπειτα πο-
ρεία τους. Ενδεικτικά αναφέρουμε τη συμμετοχή μας κάθε 
χρόνο στο Μεσογειακό Μαθητικό Συνέδριο με ποικίλα 
θέματα ανθρωπιστικού ενδιαφέροντος που διοργανώνει 
το Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού. Επίσης, διοργανώσαμε 
το Μαθητικό Διασχολικό Συνέδριο για τα 100 χρόνια 
από τη γέννηση του Νίκου Καζαντζάκη, το Μαθητικό 
Διασχολικό Συνέδριο με θέμα «Το Βυζάντιο ανάμεσα 
στην Αρχαιότητα και τη Σύγχρονη Ελλάδα» σε συνερ-
γασία με το Ευρωπαϊκό Κέντρο Δελφών και την Πρύτανη 
κ. Ελένη Αρβελέρ, την Ημερίδα «STEM from Students 
to Students, Teachers and Parents» από μαθητές μας 
Microsoft Students Ambassadors κλπ.

Συνέδρια, ημερίδες, σεμινάρια,
βραβεύσεις και διακρίσεις

για τους μαθητές μας,
αλλά και για τους εκπαιδευτικούς μας. 
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Γραφείο Ποιότητας
Στο πλαίσιο της διαρκούς βελτίωσης του σχολείου μας, θεωρούμε πολύ σημαντική τη συνεχή αξιολόγη-
ση του έργου μας σε όλα τα επίπεδα. Μέσα από μια σειρά εργαλείων αξιολόγησης και ερευνών, το Γραφείο 
Ποιότητας του σχολείου μας διερευνά τις αντιλήψεις των γονέων, των μαθητών, των εκπαιδευτικών αλλά και 
της ευρύτερης κοινωνίας σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας του, αλλά και την αποτελεσματικότητα του έργου 
που παράγει. Μελετώντας τις σύγχρονες εκπαιδευτικές πρακτικές, αλλά και τις αρχές του Ευρωπαϊκού 
Μοντέλου Ποιότητας E.F.Q.M., τίθενται, σε συνεργασία με τα τμήματα, οι προδιαγραφές για τη βέλτιστη 
παροχή υπηρεσιών προς τους γονείς και τους μαθητές.
Εξετάζουμε διαρκώς το επίπεδο ποιότητας και καινοτομίας των εκπαιδευτικών υπηρεσιών μας, σύμφωνα με 
τα αποτελέσματα των ερευνών αυτών, με στόχο τη συνεχή αναβάθμιση του συνόλου των υπηρεσιών μας. 
Παράλληλα, σχεδιάζουμε και αναπτύσσουμε εφαρμογές, τις οποίες χρησιμοποιούμε και ενσωματώνουμε στην 
εκπαιδευτική μας διαδικασία.

Η επιβράβευση της καλής δουλειάς που συντελείται, όπως αποτυπώνεται και από τις πιο πρόσφατες διακρί-
σεις του σχολείου μας, από καταξιωμένους εγχώριους αλλά και διεθνείς φορείς, είναι ένα μόνο δείγμα της 
διαχρονικής μας δέσμευσης για συστηματική αναζήτηση νέων τρόπων βελτίωσης των υπηρεσιών μας.

Τέλος, το Γραφείο Ποιότητας ανέλαβε να εναρμονίσει όλες τις κατηγορίες προσωπικών δεδομένων που τηρεί 
το σχολείο μας με τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προσωπικών Δεδομένων 2016/679 της Ευ-
ρωπαϊκής Ένωσης.   Συντονίζει και ελέγχει την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων μαθητών, γονέων 
και εργαζομένων, τους σκοπούς, τον τρόπο χρήσης τους, καθώς και τα δικαιώματα που παρέχει ο νόμος.

Το έργο μας      
αναγνωρίζεται και επιβραβεύεται 

• Οικολογικό Σχολείο
Αναγνωριστήκαμε ως Οικολογικό Σχολείο και τιμηθήκα-
με από το Υπουργείο Παιδείας με το Βραβείο της Πρά-
σινης Σημαίας, το 2011, 2014, 2016 και 2019. 

• Αριστεία και Καινοτομία στην Εκπαίδευση 
(Υπουργείο Παιδείας, 2011)
Στο θεσμό «Αριστεία και Ανάδειξη Καλών Πρακτικών 
στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση» 
του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και 
Αθλητισμού, το έργο μας «Ο Μαθητικός Υπολογιστής 
στην Εκπαιδευτική Διαδικασία» επιλέχθηκε, από τα 
860 που υποβλήθηκαν συνολικά, στα 9 διακριθέντα σχο-
λεία

• Εφαρμοσμένη Έρευνα και Καινοτομία (Ελληνικός 
Σύνδεσμος Βιομηχάνων, 2011)
Στον διαγωνισμό: «Εφαρμοσμένη Έρευνα και Καινοτο-
μία», που οργάνωσε ο Ελληνικός Σύνδεσμος Βιομηχά-

νων (ΣΕΒ) και η Eurobank EFG Group, η πρότασή μας 
“Από την Τάξη του Μέλλοντος στο Σχολείο του 
Μέλλοντος” ξεχώρισε ως μία από τις έντεκα πιο καινο-
τόμες προτάσεις, η μοναδική από εκπαιδευτικό ίδρυμα

• Recognized for Excellence (European Foundation 
for Quality Management, 2012)
Είμαστε ο πρώτος εκπαιδευτικός οργανισμός στην 
Ελλάδα, ο οποίος βραβεύθηκε το 2012 με τη διάκριση 
«Recognised for Excellence - 4 stars» του Ευρωπαϊκού 
Ιδρύματος Διοίκησης Ποιότητας - E.F.Q.M. (European 
Foundation for Quality Management) για την ποιότητα 
οργάνωσης των προσφερομένων υπηρεσιών μας

• Certificate of Achievement Scheme (EAQUALS)
Από το 2004 ο διεθνής οργανισμός ποιότητας EAQUALS 
πιστοποιεί ότι η λειτουργία και το πρόγραμμα



32
Σπουδών των Ξένων Γλωσσών ακολουθούν τις προδιαγρα-
φές των «Charters» EAQUALS (Καταστατικοί Χάρτες), χαρα-
κτηρίζοντας 6 από τις 12 περιοχές αξιολόγησης ως «Αreas 
of Εxcellence» (περιοχές αριστείας)

• Education Business Awards (2016, 2017, 2018)
Στόχος των βραβείων αυτών είναι η ανάδειξη και αναγνώ-
ριση του καινοτόμου έργου των ελληνικών εκπαιδευτικών 
οργανισμών. Το Σχολείο μας έχει βραβευθεί στις κατηγο-
ρίες: Βέλτιστη Μαθησιακή Εμπειρία, Αθλητισμός και Ευζω-
ία, Εκπαιδευτικές Επισκέψεις, Επιβράβευση της Αριστείας, 
Δεσμός με την Κοινωνία, Ψηφιακή Εκπαίδευση, Καταπολέ-
μηση του Σχολικού Εκφοβισμού, Ψηφιακή Παρουσία και 
Social Media, Νεανική Επιχειρηματικότητα & Διεθνής Ακα-
δημαϊκή Συνεργασία.

• Partners in Learning-Innovative Schools (Microsoft, 
2011 -2019)
Στο παγκόσμιο πρόγραμμα Partners in Learning, στο οποίο 
συμμετέχουν χιλιάδες σχολεία και εκπαιδευτικοί, απ’ όλο τον 
κόσμο, το Σχολείο μας αναδείχτηκε σε:
- Pathfinder School, για το πρωτοποριακό πρόγραμμα 
σπουδών που εφαρμόζουμε και φροντίζουμε να μεταδίδου-
με και σε άλλα σχολεία, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο 
εξωτερικό (2011) ενώ το 2012 αναδειχθήκαμε σε Microsoft 
Case Study School. 

- Mentor School, με την ανώτατη τιμητική διάκριση (2013) 
ως διεθνές πρότυπο καινοτομίας στην εκπαίδευση, με ταυ-
τόχρονη ένταξη στο πρόγραμμα World Leaders Tour Schools 
(30 σχολεία σε όλο τον κόσμο) για την προώθηση της 
εμπειρίας μας σε διεθνές επίπεδο.

- Showcase School, ως ένα από τα 60 επίλεκτα σχολεία 
σε όλο τον κόσμο που αποτελούν σημείο αναφοράς για τα 
εκπαιδευτικά δρώμενα (2015) και τα οποία δέχονται συχνές 
επισκέψεις από εξειδικευμένα στελέχη άλλων σχολείων και 
εκπαιδευτικών οργανισμών του εξωτερικού, χάρη στις και-
νοτόμες μεθοδολογίες τους

• Partners in Learning-Innovative Educators 
(Microsoft, 2013 - 2019)
Τον τίτλο των Πρωτοπόρων Εκπαιδευτικών κατέκτησαν το 
2013 οι εκπαιδευτικοί μας Δρ. Σοφία Παπαδοπούλου και 

κ. Βασίλης Οικονόμου με την 1η θέση στον 8ο Πανελ-
λήνιο Διαγωνισμό Πρωτοπόρων Εκπαιδευτικών με την 
εκπαιδευτική δραστηριότητα «Από το μέρος… στο όλον». 
Παράλληλα, εκπροσώπησαν τη χώρα μας στο Παγκόσμιο 
Forum Εκπαίδευσης της Microsoft στη Βαρκελώνη (Μάρτι-
ος 2014). Σε συνέχεια της ανάδειξης του σχολείου μας, ως 
του μοναδικού ελληνικού σχολείου με διπλή διάκριση στο 
πλαίσιο παγκοσμίων προγραμμάτων -World Leaders Tour 
Schools & Expert Educators, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, 
κ. Κάρολος Παπούλιας, υποδέχτηκε και συνεχάρη, σε ειδική 
τελετή στο Προεδρικό Μέγαρο τον κ. Κωνσταντίνο Ι. Δούκα 
και τους δύο πρωτοπόρους εκπαιδευτικούς μας

Από το 2013 μέχρι σήμερα, η Microsoft απονέμει κάθε χρό-
νο τον τίτλο του Innovative Educator σε πολλούς εκπαι-
δευτικούς του Σχολείου μας, ενώ ο Βασίλης Οικονόμου, 
Υπεύθυνος Πληροφορικής και Ψηφιακής Εκπαίδευσης του 
Σχολείου μας συγκαταλέγεται ανάμεσα στους 13 Microsoft 
Educator Experts του κόσμου.

• Διάκριση με την Ευρωπαϊκή & Εθνική Ετικέτα 
Ποιότητας eTWINNING
Δύο ευρωπαϊκά έργα του Τομέα Γαλλικών έλαβαν την Ευ-
ρωπαϊκή και Εθνική Ετικέτα Ποιότητας eTwinning για τη 
θεματολογία τους, τον τρόπο προσέγγισης και τη χρήση 
εργαλείων ΤΠΕ. 

• Βράβευση της Ελένης Δούκα από τη Γαλλική Κυ-
βέρνηση
Η Ελένη Ι. Δούκα τιμήθηκε με τα διάσημα του Ακαδημαϊ-
κού Φοίνικα, μια ανώτατη τιμητική διάκριση της Γαλλικής 
Κυβέρνησης. Στο Τάγμα του Ακαδημαϊκού Φοίνικα συγκα-
ταλέγονται προσωπικότητες, εντός και εκτός Γαλλίας, που 
προάγουν τη γαλλική γλώσσα και το γαλλικό πολιτισμό.
 
• Παγκόσμια πρωτιά στα αποτελέσματα AQA (2017)
Με βάση τα αποτελέσματα των εξετάσεων πιστοποίησης 
ερευνητικών έργων, που διοργανώνει ο αναγνωρισμένος 
βρετανικός φορέας AQA (Assessment & Qualifications 
Alliance), το Σχολείο μας κατέκτησε την 1η θέση των επι-
τυχιών σε παγκόσμιο επίπεδο, με ιδιαίτερα υψηλά ποσοστά 
βαθμολογίας σε σχέση με το παγκόσμιο επίπεδο υποψηφι-
οτήτων. 



33     Αθλητικός Σύλλογος      
    Εκπαιδευτηρίων Δούκα     
    (Α.Σ.Ε.Δ.)

Με έμβλημα το «Νους υγιής εν σώματι υγιεί» και 
με την πεποίθηση ότι το σχολείο πέρα από τη σω-
στή εκπαίδευση που παρέχει στα παιδιά, θα πρέπει 
να αποτελεί φυτώριο του αθλητισμού και διέξοδο 
των παιδιών για δράση, ιδρύθηκε το 1979 ο Αθλη-
τικός Σύλλογος Εκπαιδευτηρίων Δούκα (Α.Σ.Ε.Δ.)
 
O Α.Σ.Ε.Δ. έχει γνωρίσει τεράστιες διακρίσεις στα 
αθλήματα που καλλιεργεί, από τα τμήματα υπο-
δομών του μέχρι και τις ανδρικές ομάδες. Μεταξύ 
αυτών είναι τα 3 Πρωταθλήματα και τα 4 Κύ-
πελλα Ελλάδος που έχει κατακτήσει η ανδρική 
ομάδα Χάντμπολ, τα 3 πρωταθλήματα και τα 5 
Κύπελλα Ελλάδος που έχει κατακτήσει η ομάδα 
Futsal (ποδόσφαιρο σάλας) και οι εκατοντάδες 
αθλητές - μαθητές που κέρδισαν πανελλήνια με-
τάλλια σε ατομικά και ομαδικά αθλήματα κερδί-
ζοντας παράλληλα το αντίστοιχο ποσοστό μορίων 
για την εισαγωγή τους στα πανεπιστήμια. Σπου-
δαίοι αθλητές τίμησαν τη φανέλα του, όπως η 
Νίκη Μπακογιάννη και η Στέλλα Τσικούνα στον 
στίβο, ενώ περισσότεροι από 400 αθλητές συμ-
μετέχουν κάθε χρόνο στα τμήματα ακαδημιών του 
Συλλόγου.

Ο Σύλλογος, εκτός 
των επιτυχιών του 
μέσα στα γήπεδα, 
ανταποκρίνεται με 
τον καλύτερο δυ-
νατό τρόπο σε αυτό 
που ονομάζεται 
«κοινωνική ευθύ-
νη» διοργανώνοντας ετήσιο Χριστουγεννιάτικο 
Bazaar, μέρος των εσόδων του οποίου διατίθεται σε 
κοινωφελή ιδρύματα και υποστηρίζοντας το έργο της 
περιβαλλοντικής οργάνωσης «Αρκτούρος», έχοντας 
υιοθετήσει τον Duke, την καφέ αρκούδα - μασκότ.
 
Ο Α.Σ.Ε.Δ. είναι κάτι περισσότερο από ένα αθλη-
τικό, ερασιτεχνικό σωματείο, καθώς καταφέρνει 
να λειτουργεί επαγγελματικά, διατηρώντας το οι-
κογενειακό του κλίμα και να πανηγυρίζει μεγάλες 
εθνικές και διεθνείς διακρίσεις, με σταθερό οδηγό 
τις αρχές και αξίες που τον ενηλικίωσαν. 

Σύλλογος Αποφοίτων
Εκπαιδευτηρίων Δούκα 
(Σ.Α.Ε.Δ.)

Η ίδρυση και η δημιουργία 
του Συλλόγου Αποφοίτων 
ξεκίνησε από μια ομάδα πα-

λιών μαθητών, η οποία θέλησε να δημιουρ-
γήσει ένα «σημείο αναφοράς» για όλους τους 
αποφοίτους. Ιδρύθηκε το 1991 και αποτελεί 
τον συνδετικό κρίκο μεταξύ Σχολείου και Κοι-
νωνίας, όπου τα μέλη έχουν κοινή βάση και 
προέλευση. 
Δραστηριότητες της ομάδας αυτής είναι η πα-
ροχή Υποτροφιών σε παιδιά αποφοίτων, η 
έκδοση ηλεκτρονικού Newsletter, κοινοφε-
λείς δραστηριότητες, reunion, party «Back to 
school», career networking, σεμινάρια, εθελο-

ντική αιμοδοσία, συμμετοχή αποφοίτων στην 
«Ημέρα Επαγγελματικού Προσανατολισμού» 
που πραγματοποιεί το Συμβουλευτικό Τμήμα 
Επαγγελματικού Προσανατολισμού του σχολεί-
ου για τους μαθητές του Λυκείου κ.λπ.

Με πρωτοβουλία του Συλλόγου και σε συνεργα-
σία με τον απόφοιτο του 1984, Sir Στέλιο Χατζη-
ιωάννου και το Ίδρυμα «Stelios Philanthropic 
Foundation», από το 2014 χορηγούνται σημα-
ντικές Υποτροφίες για τις τάξεις του Λυκείου 
και του ΙΒ του σχολείου μας.
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