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ΘΕΜΑ: Ετιςια Ζκκεςθ Λειτουργίασ Πειραματικοφ Γυμναςίου Αγ. Αναργφρων 

 

 ΧΕΣ.: το με αρικμ. πρωτ. 10582/28-06-2016 ζγγραφο τθσ ΔΙ.Δ.Ε. Γϋ Ακινασ 
 
 

 
ασ αποςτζλλουμε τθν ετιςια ζκκεςθ λειτουργίασ του ςχολείου μασ για το ςχολικό ζτοσ 

2015-2016, θ οποία ςυντάχκθκε από τθν επιτροπι που ορίςτθκε από τον φλλογο Διδαςκόντων 
του ςχολείου και αποτελείται από τα μζλθ: Εφα Ανδρουτςοποφλου, Μαρία Δαμάςκου και 
Δθμιτρθ κυριανόγλου. Η παροφςα εγκρίκθκε από τον φλλογο Διδαςκόντων και υπογράφεται 
από τον Διευκυντι τθσ χολικισ Μονάδασ κ. Χ. Μουρατίδθ. 
 

 
Ο Διευκυντισ 

 
 
 

                      Χριςτοσ Μουρατίδθσ 
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ΠΕΙΡΑΜΑΣΙΚΟ ΓΤΜΝΑΙΟ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΤΡΩΝ 
Ν. Πλαςτιρα & Αγίων Αναργφρων                                   
Σθλ.: 210-2691920  
Fax:   210-2625829       
E-mail: mail@gym-peir-ag-anarg.att.sch.gr   Άγιοι Ανάργυροι, 09-09-2016 
 

 
 

Ετιςια Ζκκεςθ Λειτουργίασ 2015-2016 
 
 
 
1.  Διδακτιριο/Αναχωροκετιςεισ 

 Κατάςταςθ: Μζτρια 
 Αίκουςεσ: ζξι (6). Χρειάηονται επιπλζον τρεισ (3) αίκουςεσ για τθν αποςυμφόρθςθ του 

μακθτικοφ πλθκυςμοφ.  
 Χωρθτικότθτα: 180 μακθτζσ 
 Γραφεία: τρία (3): Διευκυντι, Γραμματείασ και Κακθγθτϊν 
 Κυλικείο: κοινό με το 1ο και το Εςπερινό Γυμνάςιο Αγίων Αναργφρων 
 Ενζργειεσ που ζγιναν:  

 Βάψιμο όλων των αικουςϊν με τθ ςυνεργαςία του Διμου Αγ. Αναργφρων-Καματεροφ 
και μελϊν του υλλόγου Γονζων & Κθδεμόνων του ςχολείου. υνεχισ επικοινωνία με 
Διμο Αγίων Αναργφρων και τμιμα μθχανικϊν ςτθν προςπάκεια εξεφρεςθσ λφςθσ για 
εγκατάςταςθ πρόςκετθσ αίκουςασ ςτον προαφλιο χϊρο του ςχολείου για τισ ανάγκεσ 
ςτζγαςθσ τθσ ςχολικισ βιβλιοκικθσ (υπεφκ.: Ε. Ανδρουτςοποφλου) 

 Ζλεγχοσ και επιδιόρκωςθ τθσ τθλεφωνικισ καλωδίωςθσ του χϊρου των γραφείων του 
ςχολείου. Αναβάκμιςθ των τθλεφωνικϊν και ευρυηωνικϊν ςυνδζςεων του ςχολείου. 

 Προμικεια δφο φωτοτυπικϊν μθχανθμάτων ωσ δωρεά από τθν Εκνικι Σράπεηα. 
 Ενοικίαςθ φωτοτυπικοφ/εκτυπωτικοφ μθχανιματοσ υψθλϊν επιδόςεων με κόςτοσ      

€ 0,006 ανά ςελίδα. 
 Δωρεά φωτοτυπικοφ/εκτυπωτικοφ μθχανιματοσ από το Κδρυμα Μποδοςάκθ. 

 
2.  Εργαςτιρια – Γυμναςτιριο  

 Ζνα Εργαςτιριο Φυςικϊν Επιςτθμϊν. 
 Αίκουςα πολλαπλϊν χριςεων χρθςιμοποιοφμενθ από κοινοφ με το 1ο και το Εςπερινό 

Γυμνάςιο ωσ χϊροσ για γυμναςτικι και εκδθλϊςεισ.  
 Εργαςτιριο Πλθροφορικισ χρθςιμοποιοφμενο από κοινοφ με το 1ο και το Εςπερινό 

Γυμνάςιο. 
 Εργαςτιριο Σεχνολογίασ χρθςιμοποιοφμενο από κοινοφ με το 1ο και το Εςπερινό 

Γυμνάςιο. 
 Εργαςίεσ που ζγιναν: Ανακαίνιςθ του Εργαςτθρίου Φυςικϊν Επιςτθμϊν και εκ νζου 

καταγραφι και επιδιόρκωςθ του υλικοφ του (θ αναλυτικι καταγραφι των εργαςιϊν και 
παρεμβάςεων που διενεργικθκαν είναι καταχωρθμζνθ ςτο «Βιβλίο Τλικοφ του 
Εργαςτθρίου» κακϊσ και ςτο «Βιβλίο Πρακτικϊν του ΕΠΕ», ςελίδεσ 3) (υπεφκ. Μ. 
Δρόςου). 

 
3.  Επάρκεια εποπτικϊν και ακλθτικοφ υλικοφ 

Τπάρχει επάρκεια, αλλά χρειάηεται ςυμπλιρωςθ και ανανζωςι τουσ λόγω φυςιολογικισ 
φκοράσ από τθ χριςθ. 
Όλεσ οι αίκουςεσ διδαςκαλίασ διακζτουν θλεκτρονικό υπολογιςτι ςυνδεδεμζνο με 
βιντεοπροβολζα και διαδραςτικό πίνακα και υπάρχει πρόςβαςθ ςτο διαδίκτυο. 
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4.  Λειτουργία βιβλιοκθκϊν 
Τπάρχουν βιβλία από προςφορζσ (υλλόγου Γονζων Κθδεμόνων, των Μακθτικϊν Κοινοτιτων, 
του Σαχυδρομικοφ Σαμιευτθρίου, τθσ Εκνικισ Σράπεηασ, Εκδοτικϊν Οίκων  και από αγορζσ ςε 
βιβλιοκικεσ) ςτον προκάλαμο των γραφείων του ςχολείου λόγω ζλλειψθσ αυτόνομου χϊρου 
για ςχολικι βιβλιοκικθ. 

 
5.  χολικι Τγιεινι 

 υμπλθρϊκθκαν ατομικά δελτία υγείασ. 
 Απαςχολείται μία κακαρίςτρια. 
 Ζγινε απολφμανςθ του ςχολείου από  ςυνεργείο του Διμου Αγίων Αναργφρων.  
 Ζγιναν εργαςίεσ ςυντιρθςθσ των τουαλετϊν των μακθτϊν, όπωσ επιςκευζσ επιχριςμάτων 

τοίχων και οροφισ και ελαιοχρωματιςμόσ των χϊρων.  
 
6.  Διδακτικά Βιβλία/Διανομι 

Η παραλαβι των ςχολικϊν βιβλίων ζγινε εγκαίρωσ μζςα ςτουσ κερινοφσ μινεσ. Ο υπεφκυνοσ 
ςχολικϊν βιβλίων, τακτοποίθςε τα βιβλία ανά τάξθ, εν ςυνεχεία τα τοποκζτθςε ςε τςάντεσ για 
κάκε μακθτι ξεχωριςτά και διανεμικθκαν, για μεν τουσ μακθτζσ Α’ Γ/ςίου, τθν θμζρα 
ενθμζρωςθσ γονζων, θ οποία προθγικθκε τθσ θμζρασ του αγιαςμοφ, για δε τισ υπόλοιπεσ 
τάξεισ τα ςχολικά βιβλία διανεμικθκαν τθν πρϊτθ θμζρα λειτουργίασ του ςχολείου (υπευκ. Ν. 
Κοτςόβολθσ). 

 
7. Επίδοςθ μακθτϊν/τριϊν 

Η επίδοςθ των μακθτϊν κρίνεται πάρα πολφ καλι. Επιδόκθκαν 93 Αριςτεία και 6 Βραβεία, ςε 
ςφνολο 164 μακθτϊν.  
 

8. Μείωςθ διαγωγισ/Αλλαγι χολικοφ Περιβάλλοντοσ:  
Δεν υπιρξε μείωςθ διαγωγισ οφτε αλλαγι ςχολικοφ περιβάλλοντοσ για κάποιο μακθτι. 
 

9. Βράβευςθ Μακθτϊν/τριων 
Οι μακθτζσ του ςχολείου ςυμμετείχαν και διακρίκθκαν ςτουσ κάτωκι διαγωνιςμοφσ: 
 
 Σζςςερισ (4) ζπαινοι ςτο 2ο Μακθτικό Διαγωνιςμό κίτςου, Γελοιογραφίασ και Κόμικσ 

"κιτςοφρζνεια@Pierce" 2016 που διοργάνωςε το Pierce-Αμερικάνικο Κολλζγιο Ελλάδοσ, 
 3ο Βραβείο Αριςτείασ ςτο Διαγωνιςμό Φυςικισ "Αριςτοτζλθσ" 2016. 
 1θ κζςθ ςτθν κατθγορία Open ςτον 1ο Πανελλινιο Διαγωνιςμό Εκπαιδευτικισ 

Ρομποτικισ για παιδιά Γυμναςίου με κζμα "Σαξίδι ςτθν Αρχαιότθτα". 
 Πρόκριςθ εννζα (9) μακθτϊν ςτον 76ο Πανελλινιο Μακθτικό Διαγωνιςμό (Π.Μ.Δ.) ςτα 

Μακθματικά "Ο Θαλισ" και μίασ (1) μακιτριασ ςτον διαγωνιςμό Πανελλινιο Μακθτικό 
Διαγωνιςμό “Ο Ευκλείδθσ”. 

 υμμετοχι και πρόκριςθ οκτϊ (8) μακθτϊν ςτθ βϋ φάςθ του 28ου Πανελλινιου 
Διαγωνιςμοφ Πλθροφορικισ. (υπευκ. Δ. Κυριανόγλου) 

 Βράβευςθ οκτϊ (8) μακθτϊν από το Κδρυμα Μείηονοσ Ελλθνιςμοφ για το πρόγραμμα 
«Διαφορετικζσ αφετθρίεσ, κοινόσ προοριςμόσ» κακϊσ επίςθσ και των εκπ/κων Π. Χιονίδθ 
και Γ. Σςερπζ. 

 Απονομι Εκνικισ και Ευρωπαικισ ετικζτασ ποιότθτασ ςτισ 29-10 2015 για το etwinning 
ζργο με τίτλο “Organic Garden Dream Europe” που υλοποιικθκε τθν προθγοφμενθ χρονιά 
ςτο ςχολείο μασ (υπευκ. Β. Κωςτόπουλοσ). 

 Ζπαινοσ για ςυμμετοχι ςε δραςτθριότθτα που οργανϊκθκε από τα ΕΚΦΕ ερρϊν, 
Πιερίασ, Λακωνίασ Λζςβου και Ηρακλείου και ςυμμετοχι ςχολείων από όλθ τθν Ελλάδα 
ςτο Πείραμα του Ερατοςκζνθ για τθ μζτρθςθ τθσ περιφζρειασ τθσ Γθσ. (υπευκ. Β. 
Κωςτόπουλοσ). 
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 Οκτϊ (8) υποτροφίεσ για ςυμμετοχι ςτο Space Camp ςτθ μφρνθ Σουρκίασ.  
 Ζπαινοσ από τα Education Business Awards ςτθν κατθγορία Α.1 Καινοτομία ςτθ 

Διδαςκαλία – Δθμόςια χολεία για τθν υποψθφιότθτα ΒΙΩΜΑΣΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ (υπευκ. 
Χ. Μουρατίδθσ) 

 
10. Μεταφορά μακθτϊν 

Οι μακθτζσ μετακινοφνται με ευκφνθ των γονζων/κθδεμόνων τουσ από και προσ το ςχολείο. 
 

11. Λειτουργία μακθτικϊν κοινοτιτων  
Λειτοφργθςαν ςφμφωνα με τον  κανονιςμό μακθτικϊν κοινοτιτων. Οι μακθτζσ του ςχολείου 
μασ ζδειξαν ιδιαίτερθ ευαιςκθςία ςε κοινωνικά κζματα ςυμμετζχοντασ και 
πραγματοποιϊντασ τισ κάτωκι δράςεισ: 
 
 υγκζντρωςθ χρθματικοφ ποςοφ με το οποίο αγοράςτθκαν πάνεσ για τα μωρά, 

μωρομάντιλα, κρζμεσ, γάντια κ.ά. είδθ απαραίτθτα για τθν υγιεινι των παιδιϊν, μετά από 
ςυνεννόθςθ των υπευκφνων του  Κζντρου Προςταςίασ του Παιδιοφ Αττικισ “Η ΜΗΣΕΡΑ”. 
(23/12/14). 

 υμμετοχι του ΠΓ Αγ. Αναργφρων ςτθ δράςθ "Πιάςε το χζρι μου" για τουσ πρόςφυγεσ. 
το πλαίςιο τθσ δράςθσ οι μακθτζσ του ΠΓ Αγ. Αναργφρων, ςε ςυνεργαςία και με το Διμο 
Αγ. Αναργφρων-Καματεροφ, ςυγκζντρωςαν ςυςκευαςμζνα τρόφιμα, είδθ προςωπικισ 
υγιεινισ, παιχνίδια, μαρκαδόρουσ, τετράδια και πλικοσ άλλων ςχολικϊν ειδϊν με τα 
οποία γζμιςαν ςακίδια τα οποία κα παραδοκοφν ςε μικροφσ πρόςφυγεσ, (7/4/2016). 

 υμμετοχι ςτθ δράςθ «Make a wish» για τθ ςυγκζντρωςθ χρθμάτων με ςτόχο τθν 
πραγματοποίθςθ ευχϊν παιδιϊν με ςοβαρζσ αςκζνειεσ. 

 υμμετοχι ςτο καρναβάλι που διοργανϊκθκε από τον Διμο Αγίων Αναργφρων-
Καματεροφ. 

 Παρακολοφκθςθ του Εργαςτθρίου Δθμοκρατίασ που διοργανϊκθκε από τθ Βουλι των 
Ελλινων (27-29/6/2016). 

 υμμετοχι ςτθ «Βραδιά Ερευνθτι» με κζμα «Λειτουργικζσ Καταςκευζσ Σεχνολογίασ». Σο 
ςχολείο μασ ςυμμετείχε με μια ομάδα 25 μακθτϊν/τριων. Οι μακθτζσ/τριεσ  παρουςίαςαν 
ςτο κοινό λειτουργικά ομοιϊματα τεχνολογικϊν αντικειμζνων που είχαν καταςκευάςει 
ςτο «Εργαςτιριο τθσ Σεχνολογίασ» του ςχολείου μασ (25/09/2015) (υπευκ. Μ. Δρόςου) 

 Παρουςίαςθ των Ομίλων που λειτοφργθςαν το ςχολικό ζτοσ 2016-2017. (22/6/2016) 
 Σελετι αποφοίτθςθσ μακθτϊν Γϋ Γυμναςίου ςτο δθμοτικό κινθματοκζατρο Μαρία Ζλενα-

Όναρ (21/6/2016). 
 Για τρίτθ ςυνεχι χρονιά οι μακθτζσ του ΠΓΑΑ ηωγράφιςαν τθ μουςικι και ζτςι 

δθμιουργικθκε το Ημερολόγιο 2016, που  φζτοσ αφοροφςε τθ μουςικι που ςυνζκεςαν 
γυναίκεσ. Σο ταξίδι ςτο χρόνο  ξεκίνθςε από τθν εποχι μασ και ζφταςε μζχρι τθν περίοδο 
τθσ Αναγζννθςθσ (υπευκ. Μ. Μιχαθλίδου). 

 τα πλαίςια του ομίλου  «τα βιματα του El Greco» πραγματοποιικθκε από τισ 13/4 – 
17/4/2016 μετά από πρόςκλθςθ από το μουςείο Prado εκπαιδευτικι – πολιτιςτικι 
εκδρομι ςτθ Μαδρίτθ και το Σολζδο όπου ζδραςε ο ηωγράφοσ (υπευκ. Σ. Παπατρζχα, Μ. 
Μιχαθλίδου). 

 το πλαίςιο του προγράμματοσ ανταλλαγισ με Γαλλία πραγματοποιικθκε εκπαιδευτικό 
ταξίδι ςτθ Γαλλία, ςτθν πόλθ Saint-Just-en-Chaussée (26-30/3/2016) κατά τθν οποία 
μακθτζσ του ςχολείου φιλοξενικθκαν από οικογζνειεσ Γάλλων μακθτϊν. (υπευκ. Β. 
Κωςτόπουλοσ, Μ. Παναγιωτοποφλου). 

 Οργάνωςθ και ςυμμετοχι ςε εκπαιδευτικό ταξίδι ςτθν Σουρκία με κζμα τθν 
προςομοίωςθ τθσ εκπαίδευςθσ αςτροναυτϊν (Space Camp) από 26-6-2016 ζωσ 2-7-2016 
με οκτϊ (8) υπότροφουσ αριςτοφχουσ μακθτζσ του ςχολείου μασ (υπευκ. Β. 
Κωςτόπουλοσ).  
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12.  Αρικμόσ απολυτθρίων Δθμοτικϊν χολείων-Γυμναςίων που διαβιβάςτθκαν  
ςτο Γυμνάςιο-Λφκειο αντίςτοιχα. 
 Από Δθμοτικά χολεία δεν διαβιβάηονται ςτο ςχολείο μασ απολυτιρια λόγω τθσ 

διαδικαςίασ τθσ κλιρωςθσ. Οι εγγραφζσ γίνονται με τθ διαδικαςία των μετεγγραφϊν.  
 Διαβιβάςτθκαν 54 απολυτιρια ςτο Πειραματικό Λφκειο των Αγίων Αναργφρων. 

 
13. Λειτουργία οργάνων λαϊκισ ςυμμετοχισ 

Λειτοφργθςαν ςφμφωνα με το Ν. 1566/85, ςε ςυνεδριάςεισ που ζλαβαν χϊρα ςτο γραφείο 
του Δ/ντι. 

 
14. Επάρκεια Εκπαιδευτικοφ Προςωπικοφ 

Διατζκθκαν ςτο ςχολείο μασ ολικϊσ: 
 Μία (1) κακθγιτρια κλάδου ΠΕ02-Φιλολόγων 
 Ζνασ (1) αναπλθρωτισ κακθγθτισ κλάδου ΠΕ04.01  
 
Διατζκθκαν ςτο ςχολείο μασ μερικϊσ: 
 Μία (1) κακθγιτρια κλάδου ΠΕ19 για 12 ϊρεσ εβδομαδιαίωσ,  
 Ζνα (1) κακθγθτισ ΠΕ04.01 για 16 ϊρεσ ο οποίοσ δίδαξε Γεωγραφία, Μακθματικά, Φυςικι 

και ζκανε 2ϊρεσ Όμιλο Ρομποτικισ 
 Δφο (2) κακθγθτζσ ΠΕ11 για 8 ϊρεσ ο κακζνασ για 1 ½ μινα. (Αναπλιρωςθ ωρϊν του επί 

κθτεία κακθγθτι του ςχολείου λόγω αναρρωτικισ αδείασ)  
 
15. Αρικμόσ εργάςιμων θμερϊν που δεν λειτοφργθςε το ςχολείο ι λειτοφργθςε με περικοπζσ 

ωρϊν 
 Σο ςχολείο λειτοφργθςε κανονικά από τθν ζναρξθ τθσ ςχολικισ χρονιάσ 

 
16. υνεργαςία υλλόγου Διδαςκόντων και Διευκυντι-Διδαςκόντων – Πρωτοβουλίεσ και  

Δραςτθριότθτεσ Διευκυντι και Διδαςκόντων 
 Τπιρξε αρμονικι ςυνεργαςία ςε όλα τα επίπεδα.  
 Σο ςχολείο  μασ ςυνδιοργάνωςε ςτισ 20-21/11/15 επιτυχϊσ με τθν Ashoka ςεμινάριο με 

κζμα «Creative Learning Initiative – Europe». (υπευκ. Χ.Μουρατίδθσ) 
 υμμετοχι εκπαιδευτικϊν και μακθτϊν του ςχολείου που ςυμμετζχουν ςτο πρόγραμμα 

«Ερατοςκζνθσ» ςτο 2ο Πανελλινιο υνζδριο eTwinning, (Πάτρα 13-15 Νοεμβρίου 2015). 
Σο φετινό ςυνζδριο είχε κζμα «Αξιοποίθςθ των ΣΠΕ ςτα ςυνεργατικά ςχολικά 
προγράμματα για τθν Πρωτοβάκμια και Δευτεροβάκμια Εκπαίδευςθ» και είχε διεκνι 
ςυμμετοχι (υπευκ. Β. Κωςτόπουλοσ) 

 υμμετοχι εκπαιδευτικϊν και μακθτϊν του ςχολείου ςτο Πανελλινιο υνζδριο με κζμα 
"Διδάςκοντασ και εμπνζοντασ εφιβουσ" που διοργανϊνεται από τα Εκπαιδευτιρια 
Πολφτροπθ Αρμονία, υπό τθν αιγίδα του Τπουργείου Παιδείασ, Ζρευνασ και 
Θρθςκευμάτων, ςτουσ Δελφοφσ (4-6 Μαρτίου 2016). 

 Πιο ςυγκεκριμζνα, οι εκπαιδευτικοί του ΠΓ Αγ. Αναργφρων παρουςίαςαν τρεισ ειςθγιςεισ: 

 "Πλθροφορικι και Μακθματικά: προτάςεισ για Διακεματικι Προςζγγιςι τουσ", (Δ. 
κυριανόγλου) 

 "Ερατοςκζνθσ 2015 - Επαναλαμβάνοντασ ζνα αρχαίο πείραμα με τθ χριςθ 
τεχνολογιϊν αιχμισ: ζνα παράδειγμα βιωματικισ και διακεματικισ διδαςκαλίασ", 
(Β. Κωςτόπουλοσ) 

 "Η διατροφι ςτθν αρχαία Ελλάδα. Μια διδακτικι πρόταςθ διακεματικισ και 
ςυνεργατικισ δράςθσ για τθ δευτεροβάκμια εκπαίδευςθ", (Κ. Πιτρόπου, Γ. 
Σςερπζσ, Π. Χιονίδθσ 
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 υμμετοχι ςτο 9ο Διεπιςτθμονικό  υμπόςιο Παροιμιολογίασ,  (Σαβίρα, Πορτογαλία, 1-8 
Νοεμβρίου 2015 από τθν Διεκνι Ζνωςθ Παροιμιολογίασ. Ο κ. Γιϊργοσ Σςερπζσ 
παρουςίαςε ςτο ςυνζδριο ειςιγθςθ με κζμα: «Welcoming spring through proverbs: A 
teaching paradigm in Greek secondary education». Η ειςιγθςθ βαςίςτθκε ςε διδακτικι 
παρζμβαςθ που πραγματοποίθςαν από κοινοφ ο κ. Σςερπζσ και θ κ. Μιχαθλίδου ςτουσ 
μακθτζσ τθσ Αϋ τάξθσ κατά το ςχολικό ζτοσ 2014–2015. 

 Παρουςίαςθ των δραςτθριοτιτων του προγράμματοσ Ashoka ςτισ Βρυξζλλεσ (Ιοφνιοσ 
2016) από το διευκυντι του ςχολείου κ. Μουρατίδθ. 

 υμμετοχι του κ. Β. Κωςτόπουλου ςτο Πανελλινιο ςυνζδριο τθσ Ελλθνικισ Μακθματικισ 
Εταιρίασ ςτθν Καςτοριά από 30-10 2015 ζωσ 1-11-2015. 

 Ειςιγθςθ τθσ κ. Χριςτίνασ Κάλφογλου ςτθν θμερίδα τθσ χολικισ υμβοφλου Αγγλικισ 
Γ’Ακινασ με κζμα ‘Focusing on the language component of CLIL OR How content 
motivates grammar’(9/6/2016). 

 
 

17. Άδειεσ Προςωπικοφ 
Δόκθκαν τρεισ μακροχρόνιεσ άδειεσ: 

 Άδεια άνευ αποδοχϊν για ανατροφι ανιλικου τζκνου. 

 Αναρρωτικι άδεια λόγω κφθςθσ. 

 Αναρρωτικι άδεια λόγω χειρουργικισ επζμβαςθσ. 
 
Δόκθκαν επίςθσ βραχυχρόνιεσ αναρρωτικζσ άδειεσ αλλά και ειδικζσ άδειεσ (λόγω κανάτου 
ςυγγενϊν ι για εκπαιδευτικοφσ λόγουσ). 
 

18.  Διοικθτικό και Βοθκθτικό Προςωπικό 
Τπάρχει μία ςχολικι φφλακασ και για τα δφο ςχολεία και μία κακαρίςτρια. Δεν υπάρχει 
γραμματζασ, γεγονόσ που επιβαρφνει και δυςχεραίνει το παιδαγωγικό ζργο των 
εκπαιδευτικϊν. 

 
 
19.  Υλθ Μακθμάτων 

Καλφφκθκε επαρκϊσ θ φλθ ςε όλα τα διδαςκόμενα αντικείμενα. 
 
 
20. Πολιτιςτικζσ-Ακλθτικζσ Δραςτθριότθτεσ-Άλλα καινοτόμα Προγράμματα 
 
Προγράμματα-Δραςτθριότθτεσ: 

 Απονομι από τα Education Business Award 2016: Ζπαινοσ ςτα Βιωματικά Μακθματικά. 
Experimental Mathematics 

 Δράςεισ για πρόλθψθ/κεραπεία εκφοβιςμοφ (ςε ςυνεργαςία με τουσ υπεφκυνουσ 
τμθμάτων και το διευκυντι του ςχολείου) ςε όλθ τθ διάρκεια τθσ ςχολικισ χρονιάσ. (Ε. 
Ανδρουτςοποφλου) 

 Νικϊντασ το φόβο και τθν τρομολαγνεία. Μετά τισ τρομοκρατικζσ ενζργειεσ ςτθ Γαλλία, 
μακιτριεσ τθσ κεατρικισ ομάδασ ςτο Γ2 ςυνζκεςαν ζνα δρϊμενο για το φόβο και το 
παρουςίαςαν ςε όλα τα τμιματα. (υπευκ. Χ. Κάλφογλου) 

 φγχρονθ τζχνθ και Αγγλικά. το πλαίςιο μίασ ςειράσ μακθμάτων περί τζχνθσ ςτθ Γ’ τάξθ, 
προςκλικθκε θ υπεφκυνθ των εκπαιδευτικϊν προγραμμάτων του Μουςείου φγχρονθσ 
Σζχνθσ κ. Μ. Σςζκου και παρουςίαςε – ςυηιτθςε ζργα τζχνθσ που ςχετίηονται με τθ 
μετανάςτευςθ. 
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 Εφαρμογι τθσ μεκοδολογίασ CLIL ςτα ακόλουκα μακθςιακά αντικείμενα:  

 Ιςτορία ςτα Αγγλικά και Αγγλικά μζςω τθσ Ιςτορίασ 

 Βιολογία ςτα Αγγλικά  

 Χθμεία ςτα Αγγλικά - ςυνδιδαςκαλία με τθν διδάςκουςα τθσ Χθμείασ 

 Σεχνολογία ςτα Αγγλικά 
 υμμετοχι ςτθν Πανελλινια Ημζρα χολικοφ Ακλθτιςμοφ Η ςχετικι δράςθ ζγινε το μινα 

Οκτϊβριο και ζλαβαν μζροσ όλοι οι μακθτζσ του ςχολείου ςυμμετζχοντασ ςε ζνα ςφνολο 
ακλθτικϊν δραςτθριοτιτων όπωσ μπάςκετ, ποδόςφαιρο, βόλεϊ, πινγκ-πονγκ, δρομικά 
αγωνίςματα, ςκάκι. 

 Οργάνωςθ πρωινοφ από τουσ μακθτζσ ςτθ τάξθ. τα πλαίςια του μακιματοσ τθσ 
Οικιακισ Οικονομίασ οι μακθτζσ τθσ Α τάξθσ χωρίςκθκαν ςε ομάδεσ και οργάνωςαν τθ 
λιψθ πρωινοφ ςτο ςχολείο (υπευκ. Ν. Κοτςόβολθσ). 

 Πρόγραμμα ενθμζρωςθσ ςχετικά με το κάπνιςμα το οποίο παρουςιάςκθκε ςτθ πρϊτθ 
και δευτζρα τάξθ. Σο πρόγραμμα βρίςκεται υπό τθν αιγίδα τθσ Ελλθνικισ καρδιολογικισ 
Εταιρία και πραγματοποιείται τα τρία τελευταία ζτθ ςτο ςχολείο μασ. (υπευκ. Ν. 
Κοτςόβολθσ) 

 υμμετοχι με δφο ομάδεσ ςτο 14ο Ομαδικό χολικό Πρωτάκλθμα κακιοφ Αττικισ που 
διεξιχκθ ςτισ 10 Απριλίου 2016 ςτισ εγκαταςτάςεισ τθσ Ελλθνογερμανικισ Αγωγισ 
(υπευκ:. Δ. κυριανόγλου). 

 Οργανϊκθκαν και εκτελζςκθκαν δφο αςκιςεισ αντιςειςμικισ προςταςίασ ενϊ είχε 
προθγθκεί ενθμζρωςθ και παρουςίαςθ προβολισ ςτα τμιματα για  τθν καλφτερθ 
προετοιμαςία των μακθτϊν (υπευκ. Ν. Κοτςόβολθσ) 

  
Διακεματικά χζδια Μακιματοσ:  

 «Ευρωπαϊκι Ζνωςθ» (Νεοελλθνικι Γλϊςςα, Ιςτορία, Κοινωνικι και Πολιτικι Αγωγι), 
«Ανκρϊπινα Δικαιϊματα» (Νεοελλθνικι Γλϊςςα, Κοινωνικι και Πολιτικι Αγωγι), «Σζχνθ» 
(Νεοελλθνικι Γλϊςςα και Ιςτορία). το πλαίςιο του τελευταίου ςχεδίου εργαςίασ, 
προςκλικθκε ο κ. Γιάννθσ Μονογυιόσ, αντιπρόεδροσ τθσ Ζνωςθσ Ελλινων Χαρακτϊν ο 
οποίοσ υλοποίθςε δίωρο εργαςτιριο Χαρακτικισ για τουσ μακθτζσ οι οποίοι 
δθμιοφργθςαν τα δικά τουσ χαρακτικά (υπευκ. Γ. Σςερπζσ). 

 «Παλαιά επαγγζλματα» (Νεοελλθνικι γλϊςςα) (υπευκ. Π. Χιονίδθσ). 
 Δθμιουργία και ςτατιςτικι επεξεργαςία ερωτθματολογίων: «Φιλία» και «Σαξίδια». Σο 

project του Γ’ τριμινου για τθ Β’ τάξθ αφοροφςε ςτθν παραγωγι ερωτθματολογίων για τθ 
διενζργεια ζρευνασ ςε όλα τα τμιματα του ςχολείου και τθν εξαγωγι ςυμπεραςμάτων 
(υπευκ. Χ. Κάλφογλου). 

 
Δειγματικζσ Διδαςκαλίεσ: 

 Ζγιναν δειγματικζσ διδαςκαλίεσ ςτα κάτωκι αντικείμενα:  Ιςτορία Γϋ και Βϋ γυμναςίου, 
Γλωςςικι Διδαςκαλία Βϋ γυμναςίου, Αρχαία Ελλθνικι Γλϊςςα Αϋ γυμναςίου, τθσ 
Νεοελλθνικισ Γλϊςςασ Γϋ γυμναςίου. (υπευκ. Δ. Πετροποφλου, Γ. Σςερπζσ και Π. 
Χιονίδθσ). 

 
Παραγωγι διδακτικοφ υλικοφ: 

Παράχκθκε διδακτικό υλικό για τα μακιματα:  
 Πλθροφορικισ (Γ’ Σάξθ) το οποίο είναι διακζςιμο από τθν πλατφόρμα τθσ Η-Σάξθσ (υπευκ. 

Δ. κυριανόγλου). 
 Φυςικισ - οργάνωςθ Πειραμάτων (υπευκ. Η. Κουρισ),  
 Χθμεία - Πειράματα Χθμείασ (Μ. Δρόςου). 
 Διδαςκαλία τθσ Ιςτορίασ μζςω των Αγγλικϊν και των Αγγλικϊν μζςω τθσ Ιςτορίασ ςτθ Γ’ 

τάξθ (υπευκ. Χ. Κάλφογλου). 
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Mentoring:  
Οι εκπαιδευτικοί του ςχολείου ανζλαβαν τθν εποπτεία τθσ πρακτικισ άςκθςθσ προπτυχιακϊν 
και μεταπτυχιακϊν φοιτθτϊν (30) ςε ςυνεργαςία με: 
 το Σμιμα Φιλοςοφίασ–Παιδαγωγικισ–Ψυχολογίασ του Πανεπιςτθμίου Ακθνϊν (υπευκ. Δ. 

Πετροποφλου, Γ. Σςερπζσ και Π. Χιονίδθσ). 
 τθ Θεολογικι χολι του Πανεπιςτθμίου Ακθνϊν (υπευκ. Σ. Παπατρζχα) 

 
Wiki για τα μακιματα απόντων μακθτϊν:  

Ακόμθ μια χρονιά χρθςιμοποιικθκε θ πλατφόρμα wikispaces.com για τθ λειτουργία wiki ςτο 
οποίο αναρτϊνται κακθμερινά θ φλθ που διδάχκθκε ςε όλα τα μακιματα και ςε όλα τα 
τμιματα. Σο εργαλείο βοθκά ιδιαίτερα τουσ απόντεσ μακθτζσ να ενθμερϊνονται για τα 
μακιματα τθσ θμζρασ ενϊ λειτουργεί και ωσ ζνα (άτυπο) θλεκτρονικό βιβλίο φλθσ (υπευκ. Δ. 
κυριανόγλου). 

 
Όμιλοι: 

Λειτοφργθςαν οι εξισ όμιλοι: 
 
1. Ακλθτικόσ Όμιλοσ (Ν. Κοτςόβολθσ)  
Πλικοσ ερευνϊν επιςθμαίνουν ότι θ κακθμερινι άςκθςθ αποτελεί ςτοιχείο απαραίτθτο για 
τθ ςωματικι και ψυχοςυναιςκθματικι ανάπτυξθ του μακθτι. Ο όμιλοσ αυτόσ ςυμπλιρωςε 
το δίωρο μάκθμα Φυςικισ Αγωγισ ςτο Γυμνάςιο και επζτρεψε ςτουσ μακθτζσ να 
καλλιεργιςουν τα όποια ταλζντα τουσ γφρω από τον ακλθτιςμό. Μπάςκετ, βόλεϊ, 
ποδόςφαιρο, πινγκ πονγκ είναι μερικά από τα ακλιματα με τα οποία αςχολικθκε ο όμιλοσ. 

 
2. το δρόμο για τθν επιλογι επαγγελματικισ ςταδιοδρομίασ (Ν. Κοτςόβολθσ)  
Μετά τθ κατάργθςθ του μακιματοσ του χολικοφ Επαγγελματικοφ Προςανατολιςμοφ 
κρίκθκε απαραίτθτθ θ δθμιουργία ενόσ ομίλου ο οποίοσ απευκυνόμενοσ ςτουσ μακθτζσ τθσ 
Γ’ Γυμναςίου, κα τουσ βοθκοφςε να λάβουν όλθ τθ πλθροφόρθςθ που χρειάηονται για να 
οδθγθκοφν αρχικά ςτθ ςωςτι για αυτοφσ επιλογι ςπουδϊν και αργότερα επαγγζλματοσ. Η 
λιψθ απόφαςθσ, θ απόκτθςθ αυτογνωςίασ, θ πλθροφόρθςθ γφρω από τα επαγγζλματα αλλά 
και θ δομι του εκπαιδευτικοφ μασ ςυςτιματοσ είναι οι βαςικοί άξονεσ γφρω από τουσ 
οποίουσ κινικθκε ο όμιλοσ. 
 
3. Γνωρίηοντασ τον εαυτό μασ και τουσ άλλουσ (Ε. Ανδρουτςοποφλου) 
Δράςεισ και δραςτθριότθτεσ που αποςκοποφςαν ςτθν ψυχικι ενδυνάμωςθ και τθν 
επικοινωνία των μακθτϊν μζςα από το βιωματικό υλικό του προγράμματοσ "τθρίηομαι ςτα 
πόδια μου", τθ λογοτεχνία, τθν τζχνθ, τθ μουςικι. 
 
4. Προγραμματιςμόσ: Η αλθκινι πλευρά τθσ πλθροφορικισ (Δ. κυριανόγλου)  
τόχοσ του ομίλου ιταν θ εκμάκθςθ τθσ αναλυτικισ προςζγγιςθσ ςτθν επίλυςθ 
προβλθμάτων και θ επίλυςθ προβλθμάτων με χριςθ του Η/Τ. Οι μακθτζσ ζμακαν πωσ κα 
αναλφουν ζνα πρόβλθμα ςε μικρότερα επιμζρουσ προβλιματα, πωσ κα ςυνδυάηουν τισ 
λφςεισ των επιμζρουσ προβλθμάτων για τθ λφςθ του κφριου προβλιματοσ και πωσ κα 
υλοποιοφν τθ λφςθ αυτι ςτθ μορφι προγράμματοσ για Η/Τ. 
 
5. τα βιματα του El Greco (Μ. Μιχαθλίδου, Σ. Παπατρζχα)  
το ςυγκεκριμζνο όμιλο ακολουκιςαμε τα βιματα του El Greco, του Ζλλθνα ηωγράφου, 
γλφπτθ και αρχιτζκτονα τθσ Ιςπανικισ Αναγζννθςθσ από τθ γζννθςι του ςτο Ηράκλειο τθσ 
Κριτθσ ςτα 1541 μζχρι το Σολζδο, όπου και πζκανε ςτισ 7 Απριλίου 1614. Ενδιάμεςοι 
ςτακμοί οι πόλεισ όπου ζηθςε και ζδραςε, όπωσ: θ Βενετία, θ Ρϊμθ, θ Μαδρίτθ και τζλοσ το 
Σολζδο. Μελετιςαμε τουσ πίνακεσ που δθμιοφργθςε ςε κάκε μία πόλθ ξεχωριςτά και το 
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πόςο επθρεάςτθκε από τουσ δαςκάλουσ του ςτθ δικι του τεχνοτροπία. Αςχολθκικαμε 
επίςθσ και με το ιςτορικό, κοινωνικό, μουςικό, καλλιτεχνικό πλαίςιο και κρθςκευτικά 
γεγονότα - Ιερά Εξζταςθ που τον περιζβαλε ςτθ διάρκεια τθσ ηωισ του. Επίςθσ είδαμε, πόςο 
επθρζαςε τουσ ςφγχρονουσ με εκείνον ηωγράφουσ κακϊσ και τουσ ηωγράφουσ του 20ου 
αιϊνα. Ο όμιλοσ περιζλαβε και εκπαιδευτικι επίςκεψθ-ταξίδι ςτθν Ιςπανία ςτο πλαίςιο τθσ 
βιωματικισ προςζγγιςθσ του Ομίλου. 
 
6. Επίλυςθ προβλθμάτων – Λιψθ αποφάςεων (Χ. Μουρατίδθσ) 
Επίλυςθ ανοιχτϊν προβλθμάτων λογικισ, αρικμϊν, άλγεβρασ, γεωμετρίασ και πρακτικϊν τθσ 
κακθμερινότθτασ. Λιψθ αποφάςεων για τθ βζλτιςτθ λφςθ ενόσ προβλιματοσ. Χριςθ και 
εξάςκθςθ ςε μεκόδουσ και πρακτικζσ επίλυςθσ προβλθμάτων και λιψθσ αποφάςεων. 
 
7. Ο μικρόσ ερευνθτισ- Πειράματα Χθμείασ (Μ. Δρόςου) 
Οι μακθτζσ, δουλεφοντασ ςε ομάδεσ ι και μόνοι τουσ, ζμακαν να αναγνωρίηουν τα βαςικά 
ςκεφθ και όργανα του εργαςτθρίου τθσ χθμείασ και εξοικειϊκθκαν με τθ χριςθ τουσ για τθ 
διενζργεια πειραμάτων, ακολουκϊντασ τουσ κανόνεσ αςφάλειασ του εργαςτθρίου. Βαςικόσ 
ςκοπόσ ιταν θ κατανόθςθ και ερμθνεία κάποιων χθμικϊν φαινομζνων και μζςω αυτϊν θ 
εμβάκυνςθ ςτο καυμαςτό κόςμο τθσ φφςθσ. Επίςθσ θ αποτελεςματικότερθ εμπλοκι των 
μακθτϊν με το μάκθμα τθσ Χθμείασ που είναι βαςικό μάκθμα των κετικϊν επιςτθμϊν και 
εξεταηόμενο ςτισ πανελλαδικζσ εξετάςεισ για μεγάλο αρικμό ςχολϊν. 
 
8. Όμιλοσ ανταλλαγισ με Γαλλία (Β. Κωςτόπουλοσ) 
Λειτουργία Ομίλου με Εκπαιδευτικι Ανταλλαγι ςτθν Γαλλία με ςυμμετοχι 15 Μακθτϊν 
φιλοξενία γάλλων μακθτϊν και κακθγθτϊν και αντίςτοιχο ταξίδι ςτθν Γαλλία. 
 
9. Όμιλοσ ανταλλαγισ με Γερμανία (Β. Κωςτόπουλοσ) 
Λειτουργία Ομίλου με Εκπαιδευτικι Ανταλλαγι ςτθ Γερμανία. 

 
10. Όμιλοσ Τδρορομπότ "Ποςειδϊνασ" (. Μεςςινθσ, Β. Κωςτόπουλοσ) 
Γνωριμία των μακθτϊν με τθ ρομποτικι. Καταςκευι και δοκιμι του Τδρορομπότ 
«Ποςειδϊνασ»,  το οποίο παραχωρικθκε από το Ευγενίδειο Κδρυμα, από τουσ μακθτζσ ςτισ 
εγκαταςτάςεισ του ΕΛΚΕΘΕ ςτθν Ανάβυςςο. 
 
 

Θεατρικι Αγωγι: 
 Παρακολοφκθςθ των ζργων «Φιλουμζνα Μαρτουράνο» ςτο Εκνικό Θζατρο  και «μφρνθ 

μου Αγαπθμζνθ» ςτο Θζατρο Ελλθνικόσ Κόςμοσ εκτόσ ωρϊν διδαςκαλίασ (βραδινζσ 
παραςτάςεισ) με ςυμμετοχι μακθτϊν και γονζων από όλεσ τισ τάξεισ του ςχολείου.  

 
 το πλαίςιο του εορταςμοφ τθσ 25θσ Μαρτίου, ετοιμάςτθκε κεατρικι παράςταςθ 

βαςιςμζνθ ςτο «Μεγάλο μασ τςίρκο», του Ι. Καμπανζλλθ. Οι μακθτζσ και οι μακιτριεσ 
ηωγράφιςαν το ςκθνικό και ζπαιξαν επίςθσ μουςικι (υπευκ.: Χ. Κάλφογλου) 

 
Προγράμματα e-twinning: 

Λειτοφργθςαν 2 προγράμματα e-twinning 
 
1. "Organic Garden Dream Europe 2015" (Β. Κωςτόπουλοσ) 
το πρόγραμμα "Organic Garden Dream Europe 2015" μακθτζσ από όλο τον κόςμο 
δουλεφουν και ςυνεργάηονται πάνω ςτθ δθμιουργία και ανάπτυξθ οργανικϊν κιπων. 
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2. “Eratosthenes 2015” (Β. Κωςτόπουλοσ) 
το ζργο "Eratosthenes 2015" μακθτζσ από όλο τον κόςμο ςυνεργάηονται για να 
αναπαράγουν μζςα από βιωματικζσ δράςεισ ζνα από τα δζκα ομορφότερα πειράματα όλων 
των εποχϊν: το πείραμα του Ερατοςκζνθ για το υπολογιςμό τθσ περιμζτρου τθσ Γθσ.  

 
Wiki για ςχολιαςμό λογοτεχνικϊν βιβλίων ςτα αγγλικά: 

Δθμιουργία wiki για το ςχολιαςμό λογοτεχνικϊν βιβλίων ςτα Αγγλικά ςτο πλαίςιο ςυνκετικισ 
εργαςίασ ςτθν Α’ τάξθ (υπευκ. Χ. Κάλφογλου) 

 
21. Λειτουργία Ενιςχυτικισ Διδαςκαλίασ 

Λειτοφργθςε ζνα (1) τμιμα ενιςχυτικισ διδαςκαλίασ ςτο μάκθμα τθσ Φυςικισ για τρεισ (3) 
μινεσ (υπευκ. Η. Κουρισ). 

 
22. Εκδρομζσ –χ. Περίπατοι-Εκπαιδευτικζσ επιςκζψεισ  

Πραγματοποιικθκαν μορφωτικζσ επιςκζψεισ και εκδρομζσ των μακθτϊν του ςχολείου: 
 

Ημερομθνία Σάξθ Προοριςμόσ Παρατθριςεισ 

Πζμπτθ, 
8 Οκτωβρίου 

2015 

Α 

οφνιο, Λαφριο Περίπατοσ Β 

Γ 

Σρίτθ, 
10 Νοεμβρίου 

2015 

Α 
Θζατρο Βρετάνια «Σο καπλάνι τθσ 

βιτρίνασ» 
Θεατρικι παράςταςθ 

Β 
Βυηαντινό και Χριςτιανικό Μουςείο 

Ακθνϊν 
Διδακτικι επίςκεψθ ςτο μάκθμα τθσ 

Ιςτορίασ 

Γ 
Θζατρο Αργϊ 

"Bull" 
Θεατρικι παράςταςθ 

Πζμπτθ, 
3 Δεκεμβρίου 

2015 

Α  
Πάρκο Σρίτςθ, Κλιον 

 

 
Περίπατοσ Β 

Γ 

Πζμπτθ, 
11 Φεβρουαρίου 

2016 

Α Η Ακινα ςτα χρόνια του Αδριανοφ 
Διδακτικι επίςκεψθ ςτο μάκθμα τθσ 

Ιςτορίασ 

Β 

Μουςείο Ελλθνικϊν 
Παραδοςιακϊν Μουςικϊν 

Οργάνων «Φοίβοσ Ανωγειανάκθσ» 
+ Λουτρό Αζρθδων 

Διδακτικι επίςκεψθ ςτο μάκθμα τθσ 
Αιςκθτικισ Αγωγισ 

Γ Εκνικό Μετςόβιο Πολυτεχνείο 
Διδακτικι επίςκεψθ ςτο μάκθμα τθσ 

Πλθροφορικισ 

Παραςκευι, 
11 Μαρτίου 2016 

Α 
Ο.Α.Κ.Α. 

«τα βιματα των Ολυμπιονικϊν» 
Διδακτικι επίςκεψθ ςτο μάκθμα τθσ 

Φυςικισ Αγωγισ 

Β 
CityLab 

Κζντρο Εκπαιδευτικισ Ρομποτικισ 
Διδακτικι επίςκεψθ ςτο μάκθμα τθσ 

Σεχνολογίασ 

Γ Βουλι των Ελλινων 
Διδακτικι επίςκεψθ ςτο μάκθμα τθσ 

Κοινωνικισ και Πολιτικισ Αγωγισ 

Σρίτθ, 
12 Απριλίου 2016 

Α 

Επίδαυροσ Ημεριςια εκδρομι Β 

Γ 
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Πραγματοποιικθκαν επίςθσ οι ακόλουκεσ εκπαιδευτικζσ εκδρομζσ των μακθτϊν ςτο εξωτερικό: 
 

Ημερομθνία Σάξθ Προοριςμόσ Παρατθριςεισ 

26-30/3/2016 

Α 

Γαλλία (Saint-Just-en-Chaussée) Πρόγραμμα Ανταλλαγισ Β 

Γ 

13-17/4/2016 

Α 

Ιςπανία (Σολζδο, Μαδρίτθ) 
Εκπαιδευτικι-Πολιτιςτικι Εκδρομι 

(μετά από πρόςκλθςθ του μουςείου 
Prado) 

Β 

Γ 

26/6-2/7/2016 

Α 

Σουρκία (μφρνθ) Space Camp Β 

Γ 

 
 
23. Αλλοδαποί, Παλιννοςτοφντεσ, Μειονότθτεσ – Λειτουργία Σάξεων Τποδοχισ 

Κατά το ςχολικό ζτοσ 2015-2016 ςε ςφνολο 164 μακθτϊν ενεγράφθςαν  4 αλλοδαποί 
μακθτζσ: Ζνασ (1) Πολωνικισ, ζνασ (1) Ρουμάνικθσ και δφο (2) Αλβανικισ ικαγζνειασ 

 
 
24. Λειτουργία Σμθμάτων Ζνταξθσ  

Δεν λειτοφργθςε Σμιμα Ζνταξθσ. 
 
 
25. ίτιςθ  

Σο ςχολείο δεν εντάχκθκε ςε πρόγραμμα ςίτιςθσ. 
 
 

26. Προβλιματα Δυςλειτουργίασ του χολείου  
Σο βαςικό πρόβλθμα του ςχολείου είναι θ ζλλειψθ αικουςϊν και γενικά χϊρων. Με μόνο ζξι 
(6) αίκουςεσ και το εργαςτιριο Φυςικϊν Επιςτθμϊν ουςιαςτικά ςτθ διάκεςι του ο 
προγραμματιςμόσ των μακθμάτων και των δραςτθριοτιτων είναι ιδιαίτερα δυςχερισ (ειδικά 
ςε μακιματα όπωσ οι ξζνεσ γλϊςςεσ και θ πλθροφορικι όπου τα τμιματα χωρίηονται). 
θμαντικό επίςθσ ηιτθμα είναι θ απουςία γραμματζα. ε ζνα διαδθμοτικό ςχολείο με τόςεσ 
και ποικίλεσ δραςτθριότθτεσ ο όγκοσ του γραμματειακοφ φόρτου είναι ςθμαντικόσ ενϊ από 
τθν άλλθ ο αρικμόσ των υπθρετοφντων εκπαιδευτικϊν είναι ςυγκριτικά μικρόσ (υπθρετοφν 
με κθτεία μόλισ 13 εκπαιδευτικοί) με αποτζλεςμα χρόνοσ που κα μποροφςε να αξιοποιθκεί 
πιο δθμιουργικά από τουσ εκπαιδευτικοφσ να αναλϊνεται ςτισ κακθμερινζσ γραμματειακζσ 
διαδικαςίεσ. 
 
 

27. Ιδιαιτερότθτεσ περιοχισ, ειδικά προβλιματα 
Σο Πειραματικό Γυμνάςιο Αγίων Αναργφρων είναι το μοναδικό Πειραματικό Γυμνάςιο ςτθ 
Δυτικι Ακινα και ωσ εκ τοφτου δζχεται μακθτζσ από όλεσ τισ περιοχζσ τθσ Δυτικισ Αττικισ. 
Αρκετοί μακθτζσ προςζρχονται από μακρινζσ περιοχζσ (λ.χ. Αςπρόπυργο) και για πολλοφσ 
από αυτοφσ το πρόβλθμα τθσ κακθμερινισ μετακίνθςθσ είναι ςθμαντικό. Θα ιταν ςυνεπϊσ 
ιδιαίτερα κετικό το ςχολείο να ενταχκεί ςε πρόγραμμα μεταφοράσ μακθτϊν όπωσ ςυμβαίνει 
με άλλα ςχολεία τα οποία ςυγκεντρϊνουν μακθτζσ από μια ευρεία περιοχι (π.χ. μουςικά 
ςχολεία). 
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28. Επιςθμάνςεισ & προτάςεισ ςχετικά με: α. τθν οργάνωςθ και λειτουργία του ςχολείου/ων β. 
Εκπαιδευτικοφ και Διοικθτικοφ προςωπικοφ γ. Άλλο  
Προτείνουμε: 
1. Σο διοριςμό γραμματζα λόγω των αυξθμζνων αναγκϊν και του ιδιαίτερου ρόλου του 

ςχολείου ωσ διαδθμοτικοφ Πειραματικοφ.  
2. Να εξαςφαλιςτεί χϊροσ για τθν καταςκευι νζου διδακτθρίου για το Πειραματικό 

Γυμνάςιο, ι να βρεκεί ςχολείο από τα ιδθ υπάρχοντα το οποίο κα μποροφςε να 
φιλοξενιςει το Π.Γ.Α.Α., με πλικοσ αικουςϊν κατάλλθλο για τθν εφρυκμθ λειτουργία του 
ςχολείου και τθν περαιτζρω ανάπτυξι του. 

3. Τπενκυμίηουμε επίςθσ τθν εκκρεμότθτα διοριςμοφ υποδιευκυντι,  υπογραμμίηοντασ για 
πολλοςτι φορά τθν αναγκαιότθτά του και ςθμειϊνοντασ ότι το αντίςτοιχο αίτθμα ςε 
άλλα Πειραματικά χολεία με ζξι τμιματα ζχει προ πολλοφ ικανοποιθκεί (βλ. ςχετικά 
φάκελο Πειραμ.Γυμν.Αγ.Αναργ., που κατατζκθκε ςτον Δ/ντθ Εκπ/ςθσ ςτισ 20-7-16). 

 
 
29. Κάκε άλλο κζμα που νομίηετε ότι είναι χριςιμο: 
            1. Πρζπει να γίνει προγραμματιςμόσ ςε ςυνεργαςία με τθ ΔΔΕ Γ´ ΑΘΗΝΑ και τουσ   
                 υπεφκυνουσ ςυμβοφλουσ, για τθ διάχιςθ καλϊν πρακτικϊν ςε άλλα ςχολεία  
                 τθσ Γ´ Ακινασ.  
             2. Να γίνει γνωςτό ςε όλα τα ςχολεία πωσ οι μακθτζσ τουσ μποροφν να  
                 παρακολουκοφν τουσ ομίλουσ του ςχολείου μασ.  
           

 
 
     Ο Διευκυντισ  

 
 

Χριςτοσ Μουρατίδθσ 
Μακθματικόσ (ΠΕ 03) 

 
 


