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ΘΕΜΑ: Ετήσια Έκθεση Λειτουργίας Πειραματικού Γυμνασίου Αγ. Αναργύρων 
 

 ΣΧΕΤ.: το με αριθμ. πρωτ. 12977/27-6-2018 έγγραφο της Δ.Δ. Γ΄ Αθήνας 
 

 

Σας αποστέλλουμε την ετήσια έκθεση λειτουργίας του σχολείου μας για το 
σχολικό έτος 2017-2018, η οποία συντάχθηκε από την επιτροπή που ορίστηκε από τον 
Σύλλογο Διδασκόντων του σχολείου και αποτελείται από τα μέλη: Μαρία Δαμάσκου, 
Χριστίνα Κάλφογλου, Δημήτρη Σκυριανόγλου, Τασούλα Παπατρέχα, και Χρήστο 
Μουρατίδη. Η παρούσα εγκρίθηκε από τον Σύλλογο Διδασκόντων και υπογράφεται από 
το Διευθυντή της Σχολικής Μονάδας κ. Χ. Μουρατίδη. 

 

 
Ο Διευθυντής 

 
 
 

                      Χρήστος Μουρατίδης 
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Ετήσια Έκθεση Λειτουργίας 2017-2018 

 

 

1.  Διδακτήριο/Αναχωροθετήσεις 

 Κατάσταση: Μέτρια 

 Αίθουσες διδασκαλίας: έξι (6). Επιπλέον αίθουσα Φυσικών Επιστημών πλήρως 

εξοπλισμένη με όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα για πειράματα. Είναι εξοπλισμένη 

με Ηλεκτρονικό Υπολογιστή και βιντεοπροβολέα. Η αίθουσα Τεχνολογίας είναι 

κοινή με το 1
ο
 Γυμνάσιο Αγίων Αναργύρων και τελευταία εξοπλίστηκε με 

βιντεοπροβολέα και επιτοίχια ηλεκτρικά πτυσσόμενη οθόνη από το Πειραματικό 

Γυμνάσιο Αγίων Αναργύρων. Μένει να τοποθετηθεί ηλεκτρονικός υπολογιστής από 

το 1
ο
 Γυμν. Αγ. Αναργύρων. Το εργαστήριο Ηλεκτρονικών Υπολογιστών επίσης 

είναι κοινό με το 1
ο
 Γυμν. Αγ. Αναργύρων. 

 Μια προκατασκευασμένη αίθουσα που στήθηκε στον προαύλιο χώρο στεγάζει τη 

δανειστική βιβλιοθήκη του σχολείου μας, σ΄ αυτήν γίνονται τα μαθήματα των 

Γαλλικών, και μπορούν να διαβάζουν ή να παίζουν οι μαθητές τον ελεύθερο χρόνο 

τους. 

  Χρειάζονται επιπλέον δύο (2) αίθουσες για την αποσυμφόρηση του μαθητικού 

πληθυσμού. 

 Χωρητικότητα: 180 μαθητές 

 Γραφεία: τρία (3): Διευθυντή, Γραμματείας και Καθηγητών 

 Κυλικείο: κοινό με το 1
ο
 και το Εσπερινό Γυμνάσιο Αγίων Αναργύρων 

 Ενέργειες που έγιναν:  

 Η αίθουσα προκάτ, εξοπλίστηκε με γραμμή Internet και βιντεοπροβολέα, ο 

οποίος συνδέεται σε ηλεκτρονικό υπολογιστή. 

 Αντικατάσταση δύο (2) ηλεκτρονικών υπολογιστών με νεότερους, και αγορά 

ενός φορητού ηλεκτρονικού υπολογιστή.(Χ. Μουρατίδης, Δ. Σκυριανόγλου) 

 Συντήρηση κήπων, κλάδεμα δέντρων (Γ. Ξαρχά, κηπουρός, Υπηρεσίες Δήμου). 

 Επιδιόρθωση, επικάλυψη και βάψιμο σωληνώσεων αποβλήτων και θερμότητας 

(Δήμος Αγ. Αναργύρων). 

 Αντικατάσταση όλων των πορτών των αιθουσών διδασκαλίας (Δήμος Αγ. 

Αναργύρων). 

 Αγορά και τοποθέτηση ραφιών ντέξιον στην αποθήκη για ταξινόμηση του 

υλικού του σχολείου (Χ. Μουρατίδης, Γ. Ξαρχά). 

 

 

2.  Εργαστήρια – Γυμναστήριο  

 Ένα Εργαστήριο Φυσικών Επιστημών. 

 Αίθουσα πολλαπλών χρήσεων χρησιμοποιούμενη από κοινού με το 1
ο
 Γυμνάσιο 

και το Εσπερινό Γυμνάσιο Αγ. Αναργύρων ως χώρος για γυμναστική, εκδηλώσεις 

και συγκεντρώσεις γονέων. Η αίθουσα αυτή μετά από αίτημα στο Δήμο, 

παραχωρήθηκε για συνεδριάσεις σε ώρες μη λειτουργίας του σχολείου, στο 

Σύλλογο Γονέων & Κηδεμόνων. 

 Εργαστήριο Πληροφορικής χρησιμοποιούμενο από κοινού με το 1
ο
 Γυμνάσιο και 

το Εσπερινό Γυμνάσιο Αγ. Αναργύρων. 
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 Εργαστήριο Τεχνολογίας χρησιμοποιούμενο από κοινού με το 1
ο
 Γυμνάσιο και το 

Εσπερινό Γυμνάσιο Αγ. Αναργύρων. 

 

3.  Επάρκεια εποπτικών και αθλητικού υλικού 

     Αντικατάσταση φθαρμένου και κατεστραμμένου  αθλητικού υλικού με αγορά  

     νέου, όπως μπάλες ποδοσφαίρου, μπάσκετ, βόλεϊ, ρακέτες επιτραπέζιας  

     αντισφαίρισης, φιλέ, ρακέτες  badminton κλπ. (Ν. Κοτσόβολης, Χρ. Μουρατίδης). 

Όλες οι αίθουσες διδασκαλίας διαθέτουν ηλεκτρονικό υπολογιστή συνδεδεμένο με 

βιντεοπροβολέα και διαδραστικό πίνακα και υπάρχει πρόσβαση στο διαδίκτυο.  

 

4.  Λειτουργία βιβλιοθηκών 

     Στην αρχή της σχολικής χρονιάς (και συγκεκριμένα κατά τον μήνα Οκτώβριο),    

     τοποθετήθηκαν δύο ντουλάπες στην προκατασκευασμένη αίθουσα που υπάρχει    

     στο προαύλιο του σχολείου, προκειμένου να ξεκινήσει η λειτουργία της  

     βιβλιοθήκης. Στη συνέχεια, δόθηκε για πρώτη φορά – συστηματικά – στους  

     μαθητές η δυνατότητα να δανείζονται βιβλία. Για το σχολικό έτος 2017-2018  

     μαθητές –τριες και εκπαιδευτικοί δανείστηκαν από τη βιβλιοθήκη περίπου  

     εβδομήντα πέντε (75) βιβλία. (Τσερπές Γ.) 

 

5.  Σχολική Υγιεινή 

 Συμπληρώθηκαν ατομικά δελτία υγείας. 

 Απασχολείται μία καθαρίστρια (Γ. Ξαρχά) 

 Έγινε απολύμανση του σχολείου από  συνεργείο του Δήμου Αγίων Αναργύρων.  

 Έγινε έλεγχος από την Υγειονομική Υπηρεσία στην αρχή της σχολικής χρονιάς, 

στο Διδακτήριο, τους χώρους του και το Κυλικείο. 

 Σε συνεργασία με τις Υγειονομικές Υπηρεσίες του Δήμου, έγινε έλεγχος στους 

μαθητές της Α΄ τάξης για σκελετικές κακώσεις και εμβολιασμούς. 

 Δόθηκε η δυνατότητα στους μαθητές να πάρουν βεβαίωση υγείας από τις 

Υγειονομικές Υπηρεσίες του Δήμου. 

 

6.  Διδακτικά Βιβλία/Διανομή 

Η παραλαβή των σχολικών βιβλίων έγινε εγκαίρως στις αρχές Ιουνίου. Ο υπεύθυνος 

σχολικών βιβλίων, τακτοποίησε τα βιβλία ανά τάξη, εν συνεχεία τα τοποθέτησε σε 

τσάντες για κάθε μαθητή ξεχωριστά ώστε να διανεμηθούν, για μεν τους μαθητές Α’ 

Γ/σίου, την ημέρα ενημέρωσης γονέων, η οποία προηγήθηκε της ημέρας του αγιασμού, 

για δε τις υπόλοιπες τάξεις τα σχολικά βιβλία διανεμήθηκαν  την πρώτη ημέρα 

λειτουργίας του σχολείου (Ν. Κοτσόβολης). 

Ενημερώθηκαν οι μαθητές της Α΄ τάξης για διατήρηση των βιβλίων Βιολογίας για την 

επόμενη χρονιά. 

 

 

 

7. Επίδοση μαθητών/τριών 

Η επίδοση των μαθητών κρίνεται πάρα πολύ καλή. Επιδόθηκαν 37 Αριστεία, 8 

Βραβεία και 12 Έπαινοι Προσωπικής Βελτίωσης, σε σύνολο 164 μαθητών.  
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8. Μείωση διαγωγής/Αλλαγή Σχολικού Περιβάλλοντος:  

Δεν υπήρξε μείωση διαγωγής ούτε αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος για κάποιο μαθητή. 

 

9. Βράβευση Μαθητών/τριων 

Οι μαθητές του σχολείου συμμετείχαν και διακρίθηκαν στους κάτωθι διαγωνισμούς: 

 Βράβευση μαθητή στον Πανελλήνιο Διαγωνισμό Φυσικής «Αριστοτέλης» 2018 (Γ. 

Χρήστου) 

 (Σύνδεσμος:http://microkosmos.uoa.gr/gr/announcments/pdf/proteusantes_diag_gymnasiou_2018.pd

f) 

 Πρόκριση 3 μαθητών στον 78ο Πανελλήνιο Μαθητικό Διαγωνισμό (Π.Μ.Δ.) στα 

Μαθηματικά "Ο Θαλής" και 1 στον Πανελλήνιο Μαθητικό Διαγωνισμό “Ο 

Ευκλείδης” (Β. Κωστόπουλος, Χ. Μουρατίδης). 

 Απονομή Εθνικής και Ευρωπαϊκής ετικέτας ποιότητας στις 10/2017 για το e-

twinning έργο με τίτλο “Eratosthenes 2017” που υλοποιήθηκε την προηγούμενη 

χρονιά στο σχολείο μας (Β. Κωστόπουλος, Χ. Μουρατίδης). 
 Έπαινος για συμμετοχή σε δραστηριότητα που οργανώθηκε από τα ΕΚΦΕ Σερρών, 

Πιερίας, Λακωνίας Λέσβου και Ηρακλείου και συμμετοχή σχολείων από όλη την 

Ελλάδα στο Πείραμα του Ερατοσθένη για τη μέτρηση της περιφέρειας της Γης, 

21/4/2018. (Β. Κωστόπουλος, Χ. Μουρατίδης, Γ. Χρήστου). 

 1ο Βραβείο στους αγώνες μπάσκετ, σχολείων Αγίων Αναργύρων-Καματερού. 

Ιούνιος 2018.(Ν. Κοτσόβολης). 

 Εικοσιτέσσερις (24) υποτροφίες μαθητών αξίας 1200$ εκάστη, για συμμετοχή στο 

Space Camp στη Σμύρνη Τουρκίας, τον Ιούλιο του 2018 (Β. Κωστόπουλος,  Τ. 

Παπατρέχα) και τον Αύγουστο 2018 (Χ. Μουρατίδης, Μ. Μιχαηλίδου).  

 Συμμετοχή 8 ομάδων στο διαγωνισμό Μαθηματικής Λογικής & Επίλυσης Γρίφων, 

πρόκριση 2 ομάδων στους ημιτελικούς και μίας στον τελικό. (Χ. Μουρατίδης, Β. 

Κωστόπουλος) 

 Χρυσό Βραβείο από τα Education Leaders Awards 2018 στην κατηγορία Α.1 

Καινοτομία στη Διδασκαλία (Μαθητικές Κοινότητες, Σύλλογος Διδασκόντων & Χ. 

Μουρατίδης). 

 

10. Μεταφορά μαθητών 

Οι μαθητές μετακινούνται με ευθύνη των γονέων/κηδεμόνων τους από και προς το 

σχολείο. 

 

11. Λειτουργία μαθητικών κοινοτήτων  

 Λειτούργησαν σύμφωνα με τον  κανονισμό μαθητικών κοινοτήτων. Οι μαθητές του 

σχολείου μας έδειξαν ιδιαίτερη ευαισθησία σε κοινωνικά θέματα (Τρόφιμα και υλικά 

για το Ίδρυμα «ΜΗΤΕΡΑ») συμμετέχοντας και πραγματοποιώντας τακτικές 

συνεδριάσεις με καταγραφή πρακτικών και διαχείριση χρημάτων τους. 

 Συμμετοχή στη δράση «Make a wish» για τη συγκέντρωση χρημάτων με στόχο την 

πραγματοποίηση ευχών παιδιών με σοβαρές ασθένειες. 

 Συμμετείχαν σε τουλάχιστον 2 συνεδριάσεις του Σχολικού Συμβουλίου, μαζί με το 

σύλλογο Γ&Κ, για θέματα που αφορούσαν εκδρομές του Σχολείου μας, διαχείριση των 

http://microkosmos.uoa.gr/gr/announcments/pdf/proteusantes_diag_gymnasiou_2018.pdf
http://microkosmos.uoa.gr/gr/announcments/pdf/proteusantes_diag_gymnasiou_2018.pdf
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χρημάτων τους, προγραμματισμό δράσεων προς την κοινωνία των Αγίων Αναργύρων και 

των πέριξ Δήμων, Δωροεκθέσεις και συνεργασίες με άλλα σχολεία κλπ. 

 

12.  Αριθμός απολυτηρίων Δημοτικών Σχολείων-Γυμνασίων που διαβιβάστηκαν  

στο Γυμνάσιο-Λύκειο αντίστοιχα. 

 Από Δημοτικά Σχολεία δεν διαβιβάζονται στο σχολείο μας απολυτήρια λόγω της 

διαδικασίας της κλήρωσης. Για τη φετινή χρονιά κληρώθηκαν 52 μαθητές/τριες για 

να φοιτήσουν στην Α΄ τάξη. Οι εγγραφές τους γίνονται με τη διαδικασία των 

μετεγγραφών.  

 Διαβιβάστηκαν 54 απολυτήρια στο Πειραματικό Λύκειο των Αγίων Αναργύρων, 1 

απολυτήριοo στο 3
ο
 ΓΕΛ Αγίων Αναργύρων  και 1 απολυτήριο στο 1

ο
 ΕΠΑΛ 

Ιλίου. 

 

13. Λειτουργία οργάνων λαϊκής συμμετοχής 

 Λειτούργησαν σύμφωνα με το Ν. 1566/85, σε συνεδριάσεις που έλαβαν χώρα στο 

γραφείο του Δ/ντή. 

  Έγιναν περισσότερες από 2 συναντήσεις με το Σχολικό Συμβούλιο, για θέματα 

οργάνωσης κοινών δράσεων (Παρουσίαση έργου «Εθελοντής αιμοδότης – δότης 

μυελού οστών»), ημέρα αιμοδοσίας σε συνεργασία με τις Υπηρεσίες του Δήμου Αγ. 

Αναργύρων και το 1
ο
 Γυμνάσιο Αγ. Αναργύρων, έκθεση δώρων στον αυλόγυρο του 

σχολείου, προγραμματισμός και οργάνωση εκδρομής της Γ΄ τάξης, γιορτή 

αποφοίτησης μαθητών της Γ΄ τάξης, «πάρτυ» μαθητών. 

 Ο Δ/ντής συμμετείχε σε συνάντηση Δ/ντών δύο φορές με το Δήμαρχο Αγ. Αναργύρων 

κ. Σαράντη  και το επιτελείο του, μετά από πρόσκλησή του για θέματα οργάνωσης 

κοινών δράσεων, επισκευών του σχολείου, και άλλων αναγκών όπως η εξεύρεση 

χώρου μεταστέγασης του Πειραματικού Γυμνασίου. 

 Το σχολείο μας επισκέφθηκαν επανειλημμένως οι Αντιδήμαρχοι Παιδείας κ. 

Καρκαλέτση και ο νυν κ. Παπαγεωργίου, ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών υποδομών κ. 

Ελαιοτριβάρης και ενημερώθηκαν για τα προβλήματα των κτιριακών υποδομών. 

     

14. Επάρκεια Εκπαιδευτικού Προσωπικού 

Διατέθηκαν στο σχολείο μας ολικώς: 

 Ένας (1) καθηγητής κλάδου ΠΕ04.01 Φυσικός μετά από προκήρυξη της θέσης από 

την  ΔΕΠΠΣ 

 Μία (1) καθηγήτρια κλάδου ΠΕ19.  

Διατέθηκαν στο σχολείο μας μερικώς: 

 Μία (1) αναπληρώτρια καθηγήτρια ΠΕ02 για 23 ώρες η οποία δίδαξε Ελληνική 

Γλώσσα. 

 Μία (1) καθηγήτρια ΠΕ15 για 4 ώρες η οποία δίδαξε Οικιακή Οικονομία. 

 Μία (1) καθηγήτρια ΠΕ04.05 για 6 ώρες η οποία δίδαξε Βιολογία και Γεωγραφία. 

 

15. Αριθμός εργάσιμων ημερών που δεν λειτούργησε το σχολείο ή λειτούργησε   

      με περικοπές ωρών 

 Το σχολείο λειτούργησε κανονικά από την έναρξη της σχολικής χρονιάς σύμφωνα 

με το      πρόγραμμα που έχει κατατεθεί και εγκριθεί από τη ΔΔΕ Γ΄ Αθήνας. 
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 Δεν υπήρξαν μέρες κατάληψης ή άλλων σχετικών. 

 

16. Συνεργασία Συλλόγου Διδασκόντων και Διευθυντή-Διδασκόντων –  

      Πρωτοβουλίες και  Δραστηριότητες Διευθυντή και Διδασκόντων 

 Υπήρξε αρμονική συνεργασία σε όλα τα επίπεδα, όπως περιγράφεται αναλυτικά 

παρακάτω : 
 

Εισηγήσεις σε σεμινάρια-συνέδρια 
 

 Συμμετοχή στο 11ο Διεθνές Συμπόσιο Παροιμιολογίας (5-12 Νοεμβρίου 2017, 

Ταβίρα – Πορτογαλία, οργάνωση: Διεθνής Εταιρεία Παροιμιολογίας). Εισήγηση 

στο Συνέδριο με θέμα: «Comparing the proverbs of the Balkan peoples’. Questions 

of theory and methodology». (Γ. Τσερπές) 

 Εισήγηση στην Ημερίδα : «Erasmus+  KA1-KA2 Διάχυση καλών πρακτικών στην 

Εκπαιδευτική κοινότητα» που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 22 Μαΐου 2018 στο 1ο 

Γυμνάσιο Αιγάλεω. (Γ. Χρήστου) 

 Εισήγηση στο Μαθητικό Συνέδριο «Η παιδαγωγική αξιοποίηση της Τέχνης στη 

Διδασκαλία» (17/10/2017) με τίτλο: «ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 2016: Ζωγραφίζοντας… 

μουσικά έργα γυναικών». (Μ. Μιχαηλίδου) 

 Εισήγηση στο 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο «Εκπαίδευση στον 21ο αιώνα: 

Αναζητώντας την καινοτομία, την τέχνη, τη δημιουργικότητα» (20-22 Απριλίου 

2018, Μουσείο Σχολικής Ζωής και Εκπαίδευσης-Εθνικό Κέντρο Έρευνας και 

Διάσωσης Σχολικού Υλικού, Σχολή Μωραΐτη, Ψυχικό) με τίτλο: «Ζωγραφίζοντας 

τη Μουσική» (21/4/2018) (Μ. Μιχαηλίδου). 

 Εισήγηση στο Μαθητικό Συνέδριο «Δημιουργική μάθηση με τη συμβολή των 

Τεχνών» (14/05/2018) με τίτλο: «Μουσικοί και μουσική σε ζωγραφικούς πίνακες». 

(Μ. Μιχαηλίδου) 

 Εισήγηση στο Μαθητικό Συνέδριο «Δημιουργική μάθηση με τη συμβολή των 

Τεχνών» (14/05/2018) με τίτλο: «Ζωγραφίζοντας τους τοίχους του Σχολείου μας». 

(Χ. Μουρατίδης) 

 

 Συμμετοχή στο Πανελλήνιο Συνέδριο με θέμα "Αναζητώντας το τι το πώς και το 

γιατί" που διοργανώθηκε από τα Εκπαιδευτήρια Πολύτροπη Αρμονία, υπό την 

αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, στους Δελφούς (9-

11 Μαρτίου 2018) με την εισήγηση: "Η εκπαίδευση στην εποχή των μηχανών 

αναζήτησης και των ψευδών ειδήσεων", (Δ. Σκυριανόγλου) 

 Συμμετοχή με εισήγηση στο συνέδριο «Ρήγας Βελεστινλής, ένας παιδαγωγός του 

Διαφωτισμού στο σημερινό σχολείο. Πρόταση συνεργατικής δράσης για το 

Γυμνάσιο», (8 Οκτωβρίου 2017 ) Ζ΄ Διεθνές Συνέδριο «Φεραί-Βελεστίνο-Ρήγας», 

Εταιρεία Μελέτης Φερών-Βελεστίνου-Ρήγα, Βελεστίνο. (Π. Χιονίδης). 

 Συμμετοχή με εισήγηση στο συνέδριο «Η φωτογραφία ως ιστορική μαρτυρία για 

μια  περίοδο κρίσης. “Κατοχή, Αντίσταση και Απελευθέρωση” στο μάθημα της 

Ιστορίας γ΄ γυμνασίου μέσα από είκοσι φωτογραφίες», 4ο Διεθνές Επιστημονικό 

Συνέδριο Ι.Α.Κ.Ε., (28 Απριλίου 2018) Ινστιτούτο Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών 

Επιστημών, Ηράκλειο Κρήτης. (Π. Χιονίδης). 
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 Συμμετοχή με εισήγηση στο συνέδριο “Medieval studies and nineteenth- century 

politics; Edward A. Freeman, the Byzantine Empire and philhellenism”, 

Experiencing the     Middle Ages  in the Post-Medieval World, Institute of 

Historical Research, (7 Οκτωβρίου 2017), University of London, London, (Π. 

Χιονίδης). 

 Συμμετοχή με εισήγηση στο συνέδριο “The ‘Slavic conquest of the Peloponnese’ 

from a   nineteenth-century perspective; between Paparigopoulos’ historicism and 

Freeman’s liberal racialism”, (26 Μαρτίου 2018)  Othello’s Island Conference 

2018, Center of Visual Arts, Severis Foundation, Nicosia, Cyprus. (Π. Χιονίδης). 

 Συνδιοργάνωση του 2ου Μαθητικού Συνεδρίου για την Τέχνη, που διεξήχθη στις 

14-5-2018, μαζί με το Πειραματικό Λύκειο Αγ. Αναργύρων. (Χ. Κάλφογλου, Χ. 

Μουρατίδης) 

 Εισήγηση στην ημερίδα της Σχολικής Συμβούλου Αγγλικής Γ’ Αθήνας με θέμα το 

νέο τρόπο εξέτασης στο πλαίσιο του νέου προγράμματος σπουδών για τις ξένες 

γλώσσες (14/11/2016) και τίτλο «Η Συνθετική Δημιουργική Εργασία ως 

εναλλακτική μορφή αξιολόγησης της Αγγλικής Γλώσσας στο Γυμνάσιο: Ένα 

παράδειγμα» (Χ. Κάλφογλου). 

 Εισήγηση σε διεθνές Συνέδριο Σημειωτικής στην Κύπρο για την υποκειμενικότητα 

της πρόσληψης της τέχνης και στο σχολείο (Χ. Κάλφογλου). 

 Συμμετοχή με εισήγηση στο 2ο Μαθητικό Συνέδριο για την Τέχνη (14-5-2018) με 

τους μαθητές της Γ’ Γυμνασίου και με τίτλο «Όταν η φωνή των μαθητών 

διασταυρώνεται με τη φωνή των μεταναστών: Μια απόκριση στη Σύγχρονη Τέχνη» 

(Χ. Κάλφογλου). 

 Συμμετοχή στην επιμορφωτική συνάντηση Μεντόρων του τμήματος Θεολογίας της 
Θεολογικής Σχολής του ΕΚΠΑ την Τρίτη 13 Φεβρουαρίου 2018 με θέμα: «Ο 

ρόλος της διαχείρισης της τάξης στην επίτευξη της μάθησης στη σχολική 

τάξη» (Τ. Παπατρέχα) 

 Συμμετοχή στην επιμορφωτική ημερίδα με θέμα: «Φάκελοι Μαθήματος των 

Θρησκευτικών: βοήθημα ή πρόβλημα του εκπαιδευτικού;» που διοργάνωσε ο 

Πανελλήνιος Θεολογικός Σύνδεσμος «ΚΑΙΡΟΣ – για την αναβάθμιση της 

θρησκευτικής εκπαίδευσης» στις 9 Δεκεμβρίου 2017. (Τ. Παπατρέχα) 

 Παρακολούθηση την Πανελλήνια Συνάντηση Θεολόγων, με θέμα: Ορθόδοξη 

Εκκλησία και ταυτότητες στο σύγχρονο κόσμο» και συμμετοχή ως εμψυχωτής 

σε εκπαιδευτικά – παιδαγωγικά εργαστήρια έξι (06) ωρών, που διοργάνωσε ο 

Πανελλήνιος Θεολογικός Σύνδεσμος «ΚΑΙΡΟΣ – για την αναβάθμιση της 

θρησκευτικής εκπαίδευσης» στις 6 – 8 Οκτωβρίου 2018. (Τ. Παπατρέχα) 

 

 

 

Mentoring 

Οι εκπαιδευτικοί του σχολείου ανέλαβαν την εποπτεία της πρακτικής άσκησης και τη 

διδακτική καθοδήγηση  

 δύο μεταπτυχιακών φοιτητριών του Τμήματος Φιλοσοφίας – Παιδαγωγικής – 

Ψυχολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (Π.Μ.Σ. 

Θεωρία, Πράξη και Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου -  Κατεύθυνση: 
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Εκπαιδευτικός σχεδιασμός και διδασκαλία). Η καθοδήγηση των φοιτητριών 

αφορούσε σε βιβλιογραφική υποστήριξη, παρακολούθηση διδασκαλιών, 

καθοδήγηση για τις δικές τους διδασκαλίες κ.λπ. (Υπεύθυνοι καθηγητές: Δ. 

Πετροπούλου, Γ. Τσερπές, Π. Χιονίδης). 

 συνεργασία με τη μεταπτυχιακή φοιτήτρια κ. Ίβα Νάκο, κατά την εκπόνηση της 

διπλωματικής εργασίας της, στο μάθημα της Ιστορίας Γ΄ Γυμνασίου: 

παρακολούθηση διδασκαλιών στο τμήμα Γ1 και δημιουργία υλικού για το ίδιο 

τμήμα στην ενότητα για τον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο (β΄ τετράμηνο).  

 τεσσάρων προπτυχιακών φοιτητών, σε συνεργασία με τη Θεολογική Σχολή του 

Πανεπιστημίου Αθηνών (Υπεύθυνη καθηγήτρια: T. Παπατρέχα). 

 δύο  προπτυχιακών φοιτητριών του τμήματος Μουσικών Σπουδών (ΕΚΠΑ)  κατά 

το Β’ τετράμηνο του σχολικού έτους (Υπεύθυνη καθηγήτρια: Μ. Μιχαηλίδου) 

Δειγματικές διδασκαλίες 

Πραγματοποιήθηκαν δειγματικές διδασκαλίες: 

 σε προπτυχιακούς φοιτητές του Τμήματος Φιλολογίας και του Τμήματος Ιστορίας 

και Αρχαιολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών στα 

μαθήματα της Ιστορίας της Α΄ και Γ’ Γυμνασίου, της Νεοελληνικής Γλώσσας της 

Γ΄  Γυμνασίου, της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας της Α΄και Γ’ Γυμνασίου,  στο 

μάθημα της Αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας της Β’ Γυμνασίου,  της Νεοελληνικής 

Λογοτεχνίας της Α’ και Β΄ Γυμνασίου και της Κ.Π.Α. της Γ΄Γυμνασίου (Υπεύθυνοι 

καθηγητές: Δ. Πετροπούλου, Γ. Τσερπές, Π. Χιονίδης, Κ. Πιτρόπου).  

 σε φοιτητές της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, στο μάθημα των 

Θρησκευτικών Α΄ Γυμνασίου (Υπεύθυνη καθηγήτρια:  Τ. Παπατρέχα) 

 Θρησκευτικά Α1 Γυμνασίου (Υπεύθ. Τασούλα Παπατρέχα) 

 

 

Παρακολούθηση σεμιναρίων-συνεδρίων 

Καθηγητές του ΠΓ συμμετείχαν σε επιμορφωτικά προγράμματα και ημερίδες, που 

προγραμματίσθηκαν από το σύλλογο διδασκόντων ως εξής: 

 Παρακολούθηση επιμορφωτικού σεμιναρίου το οποίο διοργάνωσε το ΚΕΘΕΑ σε 

συνεργασία με το Πειραματικό Γυμνάσιο Αγ. Αναργύρων και θέμα «Διαχείριση 

προβλημάτων στην τάξη-σχολείο» (έξι  ώρες, ενδοσχολική επιμόρφωση)  

 Παρακολούθηση του 9ου Διεθνούς Εκπαιδευτικού Συνεδρίου για τη Διδασκαλία 
της Γερμανικής ως ξένης γλώσσας με θέμα «Πολύπλευρη και Ευέλικτη 
Διδασκαλία» στις 8 και 9 Σεπτεμβρίου 2017 που διοργανώθηκε στην 
Ελληνογερμακική Αγωγή (Ε. Ανδρουτσοπούλου). 

 Παρακολούθηση Επιμορφωτικού Προγράμματος με τίτλο: «Εποπτεία στην 
εφαρμογή του Προγράμματος: Εκπαιδεύοντας Εκπαιδευτές/τριες στην 
Αντιμετώπιση της Ενδοσχολικής Βίας»  διάρκειας 35 ωρών από τον Οκτώβριο 
2017 ως τον Δεκέμβριο 2017 που διοργάνωσε το Κέντρο Έρευνας και Δράσης για 
την Ειρήνη (ΚΕΔΕ) σε συνεργασία με το Ίδρυμα Friedrich Ebert (Ε. 
Ανδρουτσοπούλου). 

 Βιωματικό σεμινάριο με τίτλο: «Ανοίγοντας στην Aλλαγή», σε 10 τρίωρες 
συναντήσεις από τον Οκτώβριο του 2017 ως τον Απρίλιο του 2018, που 
συνδιοργάνωσαν το Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων κ Προαγωγής της 
Ψυχοκοινωνικής Υγείας «Άρηξις» των Δήμων Αγ.Βαρβάρας, Αιγάλεω, Χαϊδαρίου 
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και το Τμήμα Αγωγής Υγείας της Δ/νση Δ/θμιας Εκπ/σης Γ Αθήνας (Ε. 
Ανδρουτσοπούλου). 
 

ΔΡΑΣΕΙΣ ΟΜΑΔΑΣ Ο.Δ.Π. 
Στα πλαίσια των δραστηριοτήτων της Ομάδας Δράσεων Πρόληψης του σχολείου μας, 
μαζί με τον δ/ντη κ. Χ. Μουρατίδη οργανώθηκαν: 
 

 Τρία ενημερωτικά σεμινάρια για τους γονείς και κηδεμόνες των μαθητών του 
σχολείου σε συνεργασία με ψυχολόγους από το «Χαμόγελο του Παιδιού», που 
πραγματοποιήθηκαν τον Μάρτιο και Απρίλιο του 2018.  
Τα θέματα των συναντήσεων ήταν «Ενδοσχολική Βία και Εκφοβισμός. Η Εμπειρία 

από Το Χαμόγελο του Παιδιού», «Σσσς. Είναι Μυστικό. Ο Ρόλος των Γονέων στην 

πρόληψη της σεξουαλικής παρενόχλησης / κακοποίησης παιδιών» και «E-

kfovismos? Delete» - μια παρέμβαση για το διαδίκτυο αναδεικνύοντας σημαντικούς 

κινδύνους που μπορεί να κρύβονται πίσω από μια οθόνη, όπως είναι το 

cyberbullying (διαδικτυακός εκφοβισμόςκ.α).. 

 

 

 

 

17. Άδειες Προσωπικού 

Δόθηκαν δύο μακροχρόνιες άδειες: 

 Αναρρωτική άδεια λόγω κύησης. 

 Αναρρωτική άδεια λόγω χειρουργικής επέμβασης. 

Δόθηκαν επίσης βραχυχρόνιες αναρρωτικές άδειες αλλά και ειδικές άδειες (λόγω θανάτου 

συγγενών ή για εκπαιδευτικούς λόγους). 

 

18.  Διοικητικό και Βοηθητικό Προσωπικό 

Υπάρχει μία σχολική φύλακας και για τα δύο σχολεία και μία καθαρίστρια. Δεν υπάρχει 

γραμματέας, ενώ προβλέπεται σύμφωνα με το νόμο που διέπει τα ΠΠΣ, γεγονός που 

επιβαρύνει και δυσχεραίνει το παιδαγωγικό έργο των εκπαιδευτικών, λόγω των 

βεβαρυμμένων καθηκόντων και υποχρεώσεών τους. 

Έγινε αίτημα προς τη Δ/νση Δ/θμιας Εκπ/σης Γ΄ Αθήνας, να εφαρμοστεί ο νέος νόμος που 

προβλέπει θέση Υποδιευθυντή στο Σχολείο μας. 

 

19.  Ύλη Μαθημάτων 

Καλύφθηκε επαρκώς η ύλη σε όλα τα διδασκόμενα αντικείμενα. 

 Αναφορικά με τη σημαντική ελάττωση της διδακτέας ύλης κυρίως στο μάθημα της 

Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας σε όλες τις τάξεις, αλλά και στη Γλωσσική Διδασκαλία 

Γ΄ Γυμνασίου, ενώ διευκόλυνε την ολοκλήρωσή της, η μείωση της ύλης προέκυψε 

κυρίως με τη μετάθεση σημαντικών ενοτήτων του συντακτικού και της γραμματικής 

των αρχαίων ελληνικών στην επόμενη τάξη και αυτή η διαδικασία ίσως προκαλέσει 

προβλήματα το επόμενο σχολικό έτος. 

 Επιπλέον, η ύλη του μαθήματος της ιστορίας γ΄ τάξης δεν είναι εφικτό να καλυφθεί, 

ιδιαιτέρως με τη μείωση των ωρών διδασκαλίας από τρεις σε δύο. Φτάνοντας μέχρι 

την περίοδο του Μεσοπόλεμου, δεν κατέστη δυνατό να παρουσιαστούν στους μαθητές 
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σημαντικές ιστορικές ενότητες, όπως εκείνες του β΄ Παγκόσμιου Πόλεμου (Κατοχή, 

Αντίσταση, Απελευθέρωση) και του μεταπολεμικού κόσμου (Ψυχρός Πόλεμος, 

Ευρωπαϊκή Ενοποίηση). Ένα, ακόμα, μειονέκτημα εντοπίζεται στην αφαίρεση από τη 

διδακτέα ύλη, σύμφωνα με τις Οδηγίες, των κεφαλαίων που αναφέρονται στον 

πολιτισμό του 19ου και του 20ου αιώνα.  

 Στο μάθημα των Θρησκευτικών ακολουθήσαμε το ΝΠΣ. Οι μαθητές δούλεψαν με 

τους νέους φακέλους μαθήματος όπου το μάθημα πλέον είναι χωρισμένο σε Θεματικές 

ενότητες. Το μάθημα ήταν κυρίως ομαδοσυνεργατικό, με φύλλα εργασίας, 

δραστηριότητες, project, την χρήση διαδικτύου, την τεχνική παιχνίδι ρόλων, τεχνική 

διδασκαλίας που συνδυάζει την ενεργή συμμετοχή των συμμετεχόντων με τη 

συνεργατική και  βιωματική μάθηση στα πλαίσια μιας εκπαιδευτικής δραστηριότητας 

που απεικονίζει μια πραγματική κατάσταση. 

 Για το μάθημα των Μαθηματικών και μάλιστα στην Άλγεβρα της Α΄ Γυμνασίου, 

δοκιμάστηκε για τρεις χρονιές η διδαχή του Κεφαλαίου 7 των Ρητών αριθμών, μετά 

από μια απλή εισαγωγή και υπενθύμιση στους μαθητές των κλασμάτων και των 

πράξεων τους. Με τον τρόπο αυτό πολύ γρήγορα οι μαθητές γνώρισαν τους 

αρνητικούς αριθμούς και τις πράξεις τους, και ολοκλήρωσαν την υπόλοιπη ύλη 

γνωρίζοντας και εφαρμόζοντας ρητούς αριθμούς. 

Το γεγονός αυτό βοηθά το μαθητή να εξοικειωθεί γρήγορα και σε βάθος χρόνου με 

τους αρνητικούς αριθμούς, και το σπουδαιότερο είναι ότι μπαίνει στη Β΄ τάξη χωρίς 

να χρειάζεται να ολοκληρώσει το Κ. 7 της Α΄ τάξης, αλλά να δοθεί στην ύλη της 

τάξης του. Γίνεται μεγάλη προσπάθεια ώστε τα θεωρητικά μοντέλα που διδάσκονται 

οι μαθητές, να τα βλέπουν και στην πράξη μέσα από βιωματικές ασκήσεις, όπως το 

«πείραμα του Ερατοσθένη», μετρήσεις υψών και αποστάσεων από τον προαύλιο χώρο 

κλπ.  

 

20. Πολιτιστικές-Αθλητικές Δραστηριότητες-Άλλα καινοτόμα Προγράμματα 

 

Όμιλοι 

Κατά το σχολικό έτος 2017-2018 λειτούργησαν στο σχολείο μας οι εξής όμιλοι: 

1. Πολιτιστικός Όμιλος: : «Γνωρίζοντας τον κοντινό μας άλλο». Μια περιδιάβαση 

στον πολιτισμό των Βαλκανίων. 

Υπεύθυνος καθηγητής: Γεώργιος Τσερπές 

 

Κύριοι στόχοι του συγκεκριμένου ομίλου ήταν, οι μαθητές: α) Να έρθουν σε επαφή με 

βασικές έννοιες γύρω από τη βαλκανική χερσόνησο (όνομα, λαοί, ιστορία κ.λπ.). 

β) Να κατακτήσουν βασικά στοιχεία της αλβανικής, βουλγαρικής και τουρκικής γλώσσας 

σε επίπεδο βασικών επικοινωνιακών δεξιοτήτων (π.χ. ημέρες, μήνες, αριθμοί, απλοί 

διάλογοι κ.λπ.). 

γ) Να γνωρίσουν βασικά στοιχεία του λόγιου και του λαϊκού πολιτισμού των βαλκανικών 

λαών (ποίηση, πεζογραφία, παροιμίες, παραμύθια κ.λπ.). 

δ) Να καλλιεργήσουν την κριτική τους σκέψη. 

ε) Να αποφύγουν τις στερεοτυπικές  αντιλήψεις μέσω της κατανόησης του διαφορετικού. 
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στ) Να αντιληφθούν τα κοινά στοιχεία που μπορούν να λειτουργήσουν ως ενοποιητικοί και 

ειρηνοποιοί παράγοντες των βαλκανικών λαών. 

Έγιναν είκοσι (20) δίωρες συναντήσεις καθ’ όλη τη διάρκεια του σχολικού έτους. Τον 

όμιλο παρακολούθησαν δεκαέξι (16) μαθητές –τριες, εκ των οποίων και δύο μαθήτριες από 

το Πειραματικό Λύκειο των Αγίων Αναργύρων. Στο πλαίσιο του ομίλου οι μαθητές –τριες 

ήρθαν σε επαφή με τους πολιτισμούς των γειτονικών μας λαών σε επίπεδο γλώσσας, 

γαστρονομίας, ποίησης και γενικότερα πολιτισμού (λόγιου και λαϊκού). 

 

2. Πολιτιστικός Όμιλος: Όμιλος Ελληνικών Παραδοσιακών Χορών: Τρόπος 

προσωπικής έκφρασης και γνωριμίας με τη λαϊκή παράδοση 

Υπεύθυνος καθηγητής: Δημήτρης Σκυριανόγλου 

 

Στόχος του ομίλου ήταν η εκμάθηση ελληνικών παραδοσιακών χορών, η γνωριμία με τη 

λαϊκή παράδοση (ήθη, έθιμα), η γνωριμία με τα παραδοσιακά μουσικά όργανα και η επαφή 

με τον παραδοσιακό χορό ως μέσο  έκφρασης συναισθημάτων. 

Επίσης βασικός στόχος ήταν οι μαθητές να δουν στο χορό ένα μέσο προσωπικής έκφρασης 

συναισθημάτων και όχι απλά ως μια συντονισμένη εκτέλεση κινήσεων. Να χορεύουν 

πρωτίστως για τον εαυτό τους και μετά για τους υπόλοιπους. Στο πλαίσιο αυτό διδάχθηκαν 

χοροί από διάφορες περιοχές της Ελλάδας, έγινε συγκριτική παρουσίασή τους, συζητήθηκε 

ο κοινωνικός ρόλος του χορού στις παραδοσιακές κοινωνίες και αναδείχθηκε κατά το 

δυνατόν το διαφορετικό χορευτικό ύφος κάθε περιοχής. Οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να 

παρουσιάσουν τη δουλειά τους σε εκδηλώσεις του σχολείου (εορτασμός 25ης Μαρτίου, 

παρουσίαση ομίλων, αποφοίτηση Γ’ Γυμνασίου) ενώ συμμετείχαν και στο μαθητικό 

συνέδριο που συνδιοργάνωσε το ΠΓ Αγ. Αναργύρων με θέμα «Δημιουργική μάθηση με τη 

συμβολή των Τεχνών» στις 14/05/2018 παρουσιάζοντας εργασία με θέμα «Η  χορευτική 

ενότητα του ελλαδικού χώρου», η οποία εστίασε στις ομοιότητες που παρουσιάζουν ανά 

τον ελλαδικό χώρο χοροί φαινομενικά διαφορετικοί που όμως έχουν όλοι κοινή βάση το 

«συρτό στα τρία». 

 

3. Πολιτιστικός Όμιλος: Ο βυζαντινός πολιτισμός στην Ελλάδα του 21ου αιώνα: 

τέχνη, γλώσσα, καθημερινή ζωή 

Υπεύθυνος καθηγητής: Παντελεήμων Χιονίδης 

 

  Στον Όμιλο συμμετείχαν 17 μαθητές και μαθήτριες της α΄ και β΄ τάξης του σχολείου. Στις 

συναντήσεις του Όμιλου, οι οποίες πραγματοποιούνταν κάθε Δευτέρα μετά τη λήξη των 

μαθημάτων, οι συμμετέχοντες: γνώρισαν πτυχές του βυζαντινού πολιτισμού (ζωγραφική, 

αρχιτεκτονική, μουσική, γλώσσα, καθημερινή ζωή – διατροφή, ήθη, έθιμα), αναζήτησαν 

στοιχεία που ένωναν τον πολιτισμό του Βυζάντιου με τις πολιτικές, κοινωνικές και 

θρησκευτικές συνθήκες της εποχής εκείνης, προσπάθησαν να εντοπίσουν στη ζωή και το 

περιβάλλον τους επιβιώσεις –επιδράσεις του βυζαντινού πολιτισμού και, τέλος, 

προβληματίστηκαν για τους λόγους που οδήγησαν στην επιβίωση στοιχείων του 

βυζαντινού κόσμου στον 21ο αιώνα. 

Το βιβλίο ύλης και το υλικό του Ομίλου βρίσκονται σε ηλεκτρονική μορφή στην 

Ηλεκτρονική Τάξη, στη διεύθυνση: 

http://eclass.sch.gr/modules/auth/opencourses.php?fc=380 

http://eclass.sch.gr/modules/auth/opencourses.php?fc=380
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4. Πολιτιστικός Όμιλος: «Μεσαιωνικές πόλεις και κάστρα της Ευρώπης»  

 

Υπεύθυνη καθηγήτρια: Τ. Παπατρέχα   

Δόθηκε σε μαθητές από όλες τις τάξεις του Γυμνασίου η δυνατότητα να κατανοήσουν την 

αδιάσπαστη σχέση ανθρώπου και φύσης, την αλληλεξάρτηση του φυσικού και 

πολιτισμικού περιβάλλοντος. Να γνωρίσουν μεσαιωνικές πόλεις και κάστρα της Ελλάδας 

αλλά και της Ευρώπης. Να γνωρίσουν την αρχιτεκτονική τους, την οχυρωματική τεχνική 

τους, την επιλογή της τοποθεσίας για την κατασκευή τους. Να ανατρέξουν σε λογοτεχνικά 

έργα και ταινίες όπου περιγράφεται η ζωή βασιλιάδων και ιπποτών στα κάστρα παλάτια. 

Να αναζητήσουν μύθους και θρύλους που σχετίζονται με τα κάστρα. Να αναζητήσουν το 

ρόλο των κάστρων μέσα στην ιστορία από την αρχαιότητα μέχρι τις μέρες μας. Να 

διερευνήσουν τα αίτια της εγκατάλειψης των κάστρων. Να προβληματιστούν για το παρόν 

και το μέλλον των κάστρων. Να αποκτήσουν ιστορική συνείδηση και σεβασμό στην 

πολιτιστική κληρονομιά του τόπου μας και του κόσμου και να συνειδητοποιήσουν την 

ευθύνη όλων μας στην προστασία και διασφάλισή της. Να ανακαλύψουν το πλούσιο 

ιστορικό παρελθόν της Ελλάδας και της Ευρώπης. Τέλος, δόθηκε στους μαθητές μια 

επιπλέον ευκαιρία για κοινωνικοποίηση, μέσα από την συνεργασία και την ομαδικότητα 

στην κατασκευή ομοιωμάτων κάστρων, την απεικόνιση κάστρων και μεσαιωνικών πόλεων, 

την εκπόνηση ομαδικών εργασιών. Ο όμιλος περιέλαβε και εκπαιδευτική επίσκεψη – 

ταξίδι στην Πράγα (κατεξοχήν μεσαιωνική πόλη με το μεγαλύτερο και καλύτερα 

διατηρημένο κάστρο στον κόσμο) και στην Βιέννη, στο πλαίσιο της βιωματικής 

προσέγγισης του ομίλου. 

 

5. Όμιλος Ανταλλαγής Μαθητών Γαλλίας - Γερμανίας 

 

Υπεύθυνοι καθηγητές: Μ. Παναγιωτοπούλου, Β. Κωστόπουλος 

Το σχολικό έτος 2017-18 ο όμιλος ανταλλαγής Μαθητών Γαλλίας – Γερμανίας 

προετοίμασε τους μαθητές για τη φιλοξενία των Γάλλων μαθητών στην Ελλάδα το 

επόμενο σχολικό έτος καθώς και  για την φιλοξενία τους από τους Γάλλους μαθητές. Με τη 

συμμετοχή τους στον όμιλο, οι μαθητές είχαν τη δυνατότητα να ενισχύσουν τις δεξιότητες 

που είναι απαραίτητες για την προσωπική τους ανάπτυξη, να διευρύνουν τους γλωσσικούς 

και πολιτισμικούς τους ορίζοντες, να συνειδητοποιήσουν την ανάγκη εκμάθησης ξένων 

γλωσσών, να ενισχύσουν την ικανότητα συνεργασίας μέσω της δημιουργίας ομάδων. 

Επιπλέον, εξοικειώθηκαν με τη χρήση Web 2.0 εργαλείων και, τέλος, τους δόθηκε η 

ευκαιρία να αναπτύξουν την ερευνητική δραστηριότητά τους. Μέσω του ηλεκτρονικού 

πίνακα ανακοινώσεων-padlet, οι μαθητές ενημερώνονταν για το αντικείμενο της 

συνάντησης με σχετικά φύλλα εργασίας. Μετά την ολοκλήρωση του φύλλου εργασίας, 

αναρτούσαν τα αντίστοιχα αποτελέσματα των εργασιών τους στον ηλεκτρονικό πίνακα. 

Σύνδεσμος: https://padlet.com/panagiotmaria02/exchange_team  

 

6. Όμιλος Αγωγής Υγείας  
 

ΟΜΙΛΟΣ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ 2017-18 «Από το Εγώ, στο Εσύ, στο Εμείς ΙΙ» 
Υπεύθυνη καθηγήτρια: Ε. Ανδρουτσοπούλου 

https://padlet.com/panagiotmaria02/exchange_team
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Στον Όμιλο Αγωγής Υγείας φέτος συμμετείχαν μαθητές από την Α, Β και Γ Γυμνασίου. 

Παρέμεινε σταθερός ένας βασικός πυρήνας παιδιών που είχαν συμμετάσχει στον ίδιο 

Όμιλο του 2016-17.  

Κατά τη διάρκειά του πραγματοποιήθηκαν δραστηριότητες με στόχο την 
ευαισθητοποίηση των παιδιών σε σχέση με τον εαυτό τους και τους άλλους καθώς και το 
ευρύτερο περιβάλλον. Μεταξύ αυτών συγκαταλέγονταν  η οργάνωση και φροντίδα για το 
κοινό μας γεύμα πριν τις συναντήσεις, συζητήσεις σε μικρές και μεγαλύτερες ομάδες, 
παιχνίδια ρόλων, παιχνίδια - βιωματικές ασκήσεις δεσίματος και εμψύχωσης της ομάδας, 
χαλάρωσης, επικέντρωσης στον εαυτό, αυτοεκτίμησης, ανάπτυξης εμπιστοσύνης, 
αναγνώρισης και έκφρασης συναισθημάτων. 
Επίσης η ομάδα στο πλαίσιο της δράσης ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ – ΣΧΟΛΕΙΟ-ΚΟΙΝΩΝΙΑ 
συμμετείχε σε δράσεις με θέμα την ενημέρωση για την εθελοντική αιμοδοσία 
αιμοποιητικών κυττάρων/ μυελού των οστών, που πραγματοποιήθηκαν μετά από 
πρόσκληση της ΕΛΜΕ Προτύπων και Πειραματικών Σχολείων σε συνεργασία με το 
Σύλλογο « Όραμα Ελπίδας», υπό την Αιγίδα του Προέδρου της Δημοκρατίας και της 
Αρχιεπισκοπής της Αθήνας : 
1. Στις 10 και 11/11/17  με διήμερη ενημέρωση του κοινού μέσω διανομής φυλλαδίων 
και την παρουσίαση των απολογισμών για τις δράσεις μας κατά το σχολικό έτος 2016-
2017 στην Παλιά Βουλή.  
2. Στις 5/5/2018 στη ολοήμερη Δράση «Στάση Εθελοντισμός» στο σταθμό της ΣΤΑΣΥ στο 
Σύνταγμα, ενημερώνοντας το κοινό. Μαζί μας ήταν και η συνάδελφος βιολόγος κ. Α. 
Αναγνωστοπούλου. Ζωγραφικά έργα των μαθητριών και μαθητών μας, αναρτήθηκαν 
στην κεντρική αίθουσα. Η κύρια μουσική κάλυψη στη διάρκεια της εκδήλωσης ήταν από 
το cd “From Heart to Heart” ευγενική προσφορά του αρχιτέκτονα κ ζωγράφου 
κ.Τ.Αλεξίου, προέδρου του Πολιτιστικού Σωματείου «AthensArt-The International Arts 
Festival». 
 

7. Όμιλος STEM 

Υπεύθυνος Καθηγητής: Β. Κωστόπουλος 
 

Το σχολικό έτος 2017-2018 στο σχολείο μας λειτούργησε όμιλος STEM νέων τεχνολογιών 

σε συνεργασία με το ΙΤΥΕ Διόφαντος  και το Ανοιχτό Πανεπιστήμιο όπου μαθητές 

χρησιμοποιώντας το υλικό που προμηθευτήκαμε από το Πανεπιστήμιο δημιούργησαν 

ηλεκτρικά κυκλώματα και ασχολήθηκαν με το διαδίκτυο των Πραγμάτων ,(Internet of 

things ) . Επίσης στον ίδιο όμιλο χρησιμοποιήθηκε και ένα κιτ ρομποτικής που πήρε δώρο 

το σχολείο μας από την Ελληνική υπηρεσία eTwinning σαν ένα από τα 20 γυμνάσια όλης 

της χώρας που πληρούσε τις προϋποθέσεις.  

 

Άλλες διασχολικές και/ή πολιτιστικές, εκπαιδευτικές, επιστημονικές ή αθλητικές 
δράσεις και επισκέψεις 
 Απονομή από τα Education Leaders Award 2018: Χρυσό Βραβείο στην κατηγορία 

Καινοτομία στη Διδασκαλία.  

 

 Σκακιστική Ομάδα 

Υπεύθυνος καθηγητής: Δ. Σκυριανόγλου 

Η σκακιστική ομάδα του ΠΓ Αγ. Αναργύρων συμμετείχε σε δύο διοργανώσεις με θετική 

παρουσία:  
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 Στο Ομαδικό Μαθητικό Πρωτάθλημα Σκάκι της Περιφερειακής Ενότητας 

Δυτικού Τομέα Αθηνών 2018, στην κατηγορία των Γυμνασίων, που διεξήχθη στο 

Περιστέρι στις 25/2/2018, καταλαμβάνοντας τη 2η θέση (σύνδεσμος: http://gym-peir-

ag-anarg.att.sch.gr/new/index.php/2013-11-09-09-59-29/2017-2018/490-2n-thesi-

skaki-dytiki-athina). 

 Στην Τελική Φάση του Ομαδικού Πρωταθλήματος Μαθητών-Μαθητριών 

Αττικής 2018 (10/3/2018) όπου κατέλαβε τη 12η θέση στην κατηγορία των 

γυμνασίων (σύνδεσμος: http://chess-results.com/tnr337960.aspx?lan=1) 

 

Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία 
 

Υπεύθυνοι καθηγητές: Δ. Σκυριανόγλου, Μ. Μιχαηλίδου 

Στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας Ατόμων με Αναπηρία 2017 το ΠΓ Αγίων 

Αναργύρων συμμετείχε ακόμη μια χρονιά στην ετήσια  εκδήλωση που διοργάνωσε το 

τμήμα Ατόμων Με Ειδικές Ανάγκες (ΑΜΕΑ) του Δήμου Πετρούπολης τη Δευτέρα 4 

Δεκεμβρίου 2017. Η χορωδία του ΠΓ Αγ. Αναργύρων, αποτελούμενη από μαθητές του 

τμήματος Β1, μαζί με τους παρευρισκόμενους, τραγούδησε τραγούδια που έχουν σχέση με 

τα παιδιά. Τη χορωδία διεύθυνε η μουσικός κ. Ματίνα Μιχαηλίδου και συνόδευσε στο 

πιάνο ο πληροφορικός κ. Δημήτρης Σκυριανόγλου. 

 

(σύνδεσμοι: http://gym-peir-ag-anarg.att.sch.gr/new/index.php/2013-11-09-09-59-32/2013-

11-09-09-59-37/480-2017-12-08-10-55-30)  

 

Συμμετοχή στο πρόγραμμα SELFIE 2017 και απονομή σήματος 
 

Υπεύθυνος καθηγητής: Δ. Σκυριανόγλου 

Σήμα (badge) απονεμήθηκε στο ΠΓ Αγ. Αναργύρων για την ενεργή συμμετοχή του 

σχολείου στην πιλοτική εφαρμογή του προγράμματος SELFIE. 

Πιο συγκεκριμένα το ΠΓ Αγ. Αναργύρων συμμετείχε στην έρευνα που διεξήχθη τον 

Σεπτέμβριο-Οκτώβριο του 2017, για να δοκιμάσει το εργαλείο αυτοαξιολόγησης SELFIE. 

Το εργαλείο SELFIE αναπτύχθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε συνεργασία με ομάδα 

εμπειρογνωμόνων από όλη την Ευρώπη. Στοχεύει στην προώθηση μιας διαδικασίας 

αυτοαξιολόγησης σχετικά με την χρήση ψηφιακών τεχνολογιών από τα σχολεία για 

καλύτερα μαθησιακά αποτελέσματα. Ένας σημαντικός αριθμός στελεχών, εκπαιδευτικών 

και μαθητών του ΠΓ Αγ. Αναργύρων κατέθεσαν τις απόψεις τους για τη χρήση των 

ψηφιακών τεχνολογιών. 

Συντονιστής του προγράμματος εκ μέρους του σχολείου ήταν ο καθηγητής πληροφορικής 

κ. Δημήτρης Σκυριανόγλου. 

(σύνδεσμοι: http://gym-peir-ag-anarg.att.sch.gr/new/index.php/2013-11-09-09-59-29/2017-

2018/478-selfie, 

 http://gym-peir-ag-anarg.att.sch.gr/new/index.php/2013-11-09-09-59-31/2014-01-30-12-

10-58/466-selfie και 

https://insignias.educalab.es/en/assertion/6b7a67a9a73989dd22062da8d48b4398adf8f2d1)  

 

 Προγράμματα e-twinning: 

Λειτούργησαν 3 προγράμματα e-twinning 

http://gym-peir-ag-anarg.att.sch.gr/new/index.php/2013-11-09-09-59-29/2017-2018/490-2n-thesi-skaki-dytiki-athina
http://gym-peir-ag-anarg.att.sch.gr/new/index.php/2013-11-09-09-59-29/2017-2018/490-2n-thesi-skaki-dytiki-athina
http://gym-peir-ag-anarg.att.sch.gr/new/index.php/2013-11-09-09-59-29/2017-2018/490-2n-thesi-skaki-dytiki-athina
http://chess-results.com/tnr337960.aspx?lan=1
http://gym-peir-ag-anarg.att.sch.gr/new/index.php/2013-11-09-09-59-32/2013-11-09-09-59-37/480-2017-12-08-10-55-30
http://gym-peir-ag-anarg.att.sch.gr/new/index.php/2013-11-09-09-59-32/2013-11-09-09-59-37/480-2017-12-08-10-55-30
http://gym-peir-ag-anarg.att.sch.gr/new/index.php/2013-11-09-09-59-29/2017-2018/478-selfie
http://gym-peir-ag-anarg.att.sch.gr/new/index.php/2013-11-09-09-59-29/2017-2018/478-selfie
http://gym-peir-ag-anarg.att.sch.gr/new/index.php/2013-11-09-09-59-31/2014-01-30-12-10-58/466-selfie
http://gym-peir-ag-anarg.att.sch.gr/new/index.php/2013-11-09-09-59-31/2014-01-30-12-10-58/466-selfie
https://insignias.educalab.es/en/assertion/6b7a67a9a73989dd22062da8d48b4398adf8f2d1
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1. “Eratosthenes 2018” (Συνιδρυτής Β. Κωστόπουλος) Ένα πρόγραμμα που 

υλοποιείται στο σχολείο μας τα τελευταία 5 χρόνια παίρνοντας κάθε χρόνο εθνικές 

και ευρωπαϊκές ετικέτες ποιότητας. Στο πρόγραμμα αυτό οι μαθητές του σχολείου 

μας συνεργαζόμενοι με μαθητές όλον τον κόσμο επαναλαμβάνουν το πείραμα του 

Ερατοσθένη , χρησιμοποιώντας τεχνολογίες αιχμής, ένα από τα ομορφότερα 

πειράματα φυσικής και μαθηματικών.  

 

2. Erasmus + “Science through Experiments in Europe” 2016-2018, (με 

συμμετοχή 10 καθηγητών του σχολείου). Στο πρόγραμμα αυτό έγινε χρήση της 

πλατφόρμας eTwinning για την συνεργασία όλων των χωρών (Ρουμανία, Πολωνία 

,Τουρκία , Ισπανία και Σλοβενία)  και του παραγόμενου υλικού κατά την διάρκεια 

υλοποίησης του προγράμματος  Erasmus +. 

 

3. STEM-umi-s4a (Ιδρυτής Β. Κωστόπουλος) 

Ένα πρόγραμμα με συνεργασία με την Σλοβενία και την Γαλλία με σκοπό την χρήση 

νέων τεχνολογιών και την υλοποίηση κατασκευών STEM. 

 
 Επίσκεψη στο Μουσείο Λαϊκής Τέχνης «Αγγελική Χατζημιχάλη» (4/5/2018) 

(Υπεύθυνοι καθηγητές: Α. Καζαντζόγλου, Γ. Τσερπές).  
 

 Επίσκεψη στο ΑΤΕΙ Πειραιά – Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών. Το τμήμα Β1 του 
ΠΓ Αγ. Αναργύρων, στο πλαίσιο του μαθήματος της Πληροφορικής, επισκέφθηκε 
στις 31/1/2017 το Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών του ΑΤΕΙ Πειραιά. Οι μαθητές 
ξεναγήθηκαν στα εργαστήρια (κινητής τηλεφωνίας, ρομποτικής, ακουστικής, 
μετρήσεων ποιότητας κεραιών) και ενημερώθηκαν από τους καθηγητές για τις 
εκπαιδευτικές και ερευνητικές δραστηριότητες του τμήματος αλλά και για τις 
επαγγελματικές προοπτικές που παρέχει το πτυχίο του τμήματος. Υπεύθυνοι της 
επίσκεψης ήταν οι καθηγητές πληροφορικής Δ. Σκυριανόγλου και Μ. 
Παναγιωτοπούλου ενώ την επίσκεψη οργάνωσε ο πρόεδρος του ΕΠΕΣ και 
καθηγητής του ΑΤΕΙ Πειραιά κ. Διονύσιος Γιαννακόπουλος. 

 
 Πρόγραμμα ενημέρωσης σχετικά με το κάπνισμα. Παρουσιάσθηκε στην Α’ και Β’ 

τάξη. Το πρόγραμμα τελεί υπό την αιγίδα της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρίας 
και πραγματοποιείται τα τρία τελευταία έτη στο σχολείο μας (Υπεύθυνος 
καθηγητής: Ν. Κοτσόβολης).  

 
 Συμμετοχή στην Πανελλήνια Ημέρα Σχολικού Αθλητισμού το μήνα Οκτώβριο, με 

αθλητικές δραστηριότητες όπως μπάσκετ, ποδόσφαιρο, βόλλεϋ, πιγκ-πόγκ, 
δρομικά αγωνίσματα, σκάκι (Υπεύθυνος καθηγητής: Ν. Κοτσόβολης). 

 
 Συμμετοχή στο σχολικό πρόγραμμα Παιχνίδι στα Βήματα των Ολυμπιονικών. Η 

φετινή επίσκεψη στο ΟΑΚΑ έγινε το μήνα Μάρτιο και ήταν απόλυτα επιτυχημένη 
(Υπεύθυνος καθηγητής: Ν. Κοτσόβολης).  

 
 Συμμετοχή στις παρελάσεις της 28ης Οκτωβρίου και της 25ης Μαρτίου. Στη 

συγκεκριμένη δράση εντάσσονται τόσο η προετοιμασία των μαθητών όσο και η 
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συμμετοχή τις συγκεκριμένες ημέρες. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην κατανόηση 
από τους μαθητές του τι ακριβώς συμβολίζουν για τη χώρα μας οι συγκεκριμένες 
δράσεις, τονίζοντας ότι η συμμετοχή τους είναι προαιρετική και με καμία 
επίπτωση στη βαθμολογία τους. Η συμμετοχή και στις δύο παρελάσεις ξεπέρασε 
κάθε  προσδοκία και παρόλο το μικρό μέγεθος του σχολείου μας ο αριθμός των 
μαθητών ήταν εξαιρετικά υψηλός (Υπεύθυνος καθηγητής: Ν. Κοτσόβολης). 

 
 Συντονισμός και οργάνωση δράσεων αντισεισμικής προστασίας. Οργανώθηκαν 

και εκτελέσθηκαν δύο ασκήσεις αντισεισμικής προστασίας, ενώ είχε προηγηθεί 
ενημέρωση και παρουσίαση προβολής στα τμήματα για την καλύτερη 
προετοιμασία των μαθητών (Υπεύθυνος καθηγητής: Ν. Κοτσόβολης). 

 
 Συμμετοχή στη δράση «Make a wish» για τη συγκέντρωση χρημάτων με στόχο την 

πραγματοποίηση ευχών παιδιών με σοβαρές ασθένειες (Υπεύθυνος καθηγητής: 
Π. Χιονίδης).  

 
 Συγκέντρωση τροφίμων, παιχνιδιών, καθώς και ενός σημαντικού χρηματικού 

ποσού, με το οποίο αγοράστηκαν πάνες για τα μωρά, κρέμες, γάντια, 
φαρμακευτικό υλικό και άλλα είδη απαραίτητα για την υγιεινή των παιδιών, μετά 
από συνεννόηση της Τ. Παπατρέχα με τους υπεύθυνους του Κέντρου Προστασίας 
του Παιδιού Αττικής «Η ΜΗΤΕΡΑ». Τα παιδιά επισκέφτηκαν το ίδρυμα «ΜΗΤΕΡΑ» 
την 22 Δεκεμβρίου 2017. (Τ. Παπατρέχα, Μ. Δαμάσκου). 

 
 Συγκέντρωση τροφίμων, παιχνιδιών και άλλων υλικών καθώς και ένα σημαντικό 

χρηματικό ποσό με το οποίο αγοράστηκαν πάνες για τα μωρά, κρέμες, γάντια, 

φαρμακευτικό υλικό κ.ά είδη απαραίτητα για την υγιεινή των παιδιών, μετά από 

συνεννόηση με το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων του Πειραματικού Γυμνασίου 

και το «Χαμόγελο του παιδιού» στο Ίλιον τα οποία και παραδώσαμε μαζί με 

ομάδα μαθητών του σχολείου μας. Τ. Παπατρέχα, Ε. Ανδρουτσοπούλου). 

 

 Στα πλαίσια του μαθήματος των Θρησκευτικών πραγματοποιήθηκαν στο σχολείο 

μας κατόπιν αίτησής μας εκπαιδευτικά προγράμματα Γυμνασίου του «Ιδρύματος 

Αικατερίνης Λασκαρίδη». Συγκεκριμένα πραγματοποιήθηκαν τέσσερις 

συναντήσεις με τα τμήματα Α1 και Α2. 

 1
η
 Συνάντηση με το  Α1 και το Α2 την Πέμπτη 9 Νοεμβρίου 2017. Τίτλος του 

προγράμματος: «100%     ΥΠΕΡΟΧΟΙ: ΤΙ ΚΑΝΟΥΜΕ ΕΜΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ 

ΑΛΛΟΝ;». Ένα πρόγραμμα για την διαφορετικότητα, την αποδοχή και την 

ένταξη.  

Το πρόγραμμα αντιμετωπίζει την αποδοχή της διαφορετικότητας ως ένα 

πολυδιάστατο, δυναμικό κοινωνικό φαινόμενο, που δεν αφορά μόνο το 

αδύναμο παιδί, αλλά εμπλέκει συνολικά όλη τη σχολική κοινότητα και κάθε 

πρόσωπο ξεχωριστά. 

Εισηγητές: Μάριος Κουκουνάρας Λιάγκης, Επίκουρος ΕΚΠΑ Θεολόγος, 

Φιλόλογος, Ηρώ Ποταμούση, Κοινωνιολόγος, Θεατροπαιδαγωγός, Κατερίνα 

Λασκαρίδη, Ψυχιλόγος, Ειδική Παιδαγωγός. 
 

 2
η
 Συνάντηση με Α1 και Α2 την Πέμπτη 9 Φεβρουαρίου 2018. Τίτλος του 

προγράμματος: «ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΟΥ. Πρόγραμμα για τη μετάβαση στην 

εφηβεία και τον σχολικό εκφοβισμό». 



 

17 

 

Θέμα του προγράμματος είναι η διαμόρφωση της ταυτότητας στην εφηβεία και 

ο ρόλος των άλλων σε αυτή τη διαδικασία. Οι ερωτήσεις «Ποιος είμαι;» και 

«Ποια είναι η θέση μου στον κόσμο;» έχουν πρωταρχική σημασία στην 

εφηβεία. Σε αυτό το παιχνίδι αναζήτησης απαντήσεων η διαφορετικότητα και η 

θυματοποίηση των «διαφορετικών» στο σχολείο δημιουργούν σύγχυση και 

κρίση. 

Εισηγητές: Μάριος Κουκουνάρας Λιάγκης, Επίκουρος ΕΚΠΑ Θεολόγος, 

Φιλόλογος, Ηρώ Ποταμούση, Κοινωνιολόγος, Θεατροπαιδαγωγός, Κατερίνα 

Λασκαρίδη, Ψυχιλόγος, Ειδική Παιδαγωγός. (Υπεύθ. Τασούλα Παπατρέχα) 

 Συμμετοχή στη «Βραδιά Ερευνητή» με θέμα «Μετρώντας την αντίσταση του 
ανθρώπινου σώματος», «Παραγωγή ενέργειας και φωτός από λεμόνια» (Γ. 
Χρήστου) 

 Συμμετοχή στη «Βραδιά Ερευνητή» με θέμα «ERATOSTHENES 2017» 
(Β.Κωστόπουλος) 

 Συμμετοχή μαθητών στο AthensScienceFestival: Erasmus, Η επιστήμη μέσα από 
πειράματα στην Ευρώπη (Γ. Χρήστου, Β. Κωστόπουλος, Χ. Μουρατίδης) 

 Συμμετοχή μαθητών στο AthensScienceFestival Επίδειξη Πειραμάτων STEM του 
ομίλου του σχολείου (Β.Κωστόπουλος) 

 Συμμετοχή στη «AthensScienceFestival» με θέμα «ERATOSTHENES 2017» 
(Β.Κωστόπουλος) 

 Συμμετοχή στο Festival Spoudase.gr  στην Τεχνόπολη στο Γκάζι με επίδειξη 
πειραμάτων STEM (Β. Κωστόπουλος) 

 Εκδήλωση – Βραδιά σε συνεργασία με το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών με 
θέμα: «Παρατηρώντας τον έναστρο ουρανό» (Γ. Χρήστου) 

 Παρουσίαση των Ομίλων που λειτούργησαν το σχολικό έτος 2016-2017. 
(15/6/2017) 

 Τελετή αποφοίτησης μαθητών Γ΄ Γυμνασίου στο δημοτικό κινηματοθέατρο 
Μαρία Έλενα-Όναρ (20/6/2018). 

 Την Παρασκευή 26 Ιανουαρίου 2018 πραγματοποιήθηκε εκπαιδευτική επίσκεψη 
στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών στο πλαίσιο του Κύκλου «Το Μέγαρο των 
παιδιών - Γνωριμία με τα μουσικά όργανα της ορχήστρας» όπου όλοι οι μαθητές 
και οι εκπαιδευτικοί του σχολείου μας παρακολούθησαν το μουσικό παραμύθι 
του Σεργκέι Προκόφιεφ: «Ο Πέτρος και ο Λύκος», καθώς και το έργο «Οδηγός 
Νέων στην Ορχήστρα» (μια παρουσίαση όλων των συμφωνικών οργάνων πάνω σ' 
ένα θέμα του Πέρσελ) του Μπέντζαμιν Μπρίτεν. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε 
στην αίθουσα «Χρήστος Λαμπράκης» από την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών υπό τη 
διεύθυνση του Βλαδίμηρου Συμεωνίδη. (Υπεύθυνη καθηγήτρια: Ματίνα 
Μιχαηλίδου)  

 

 Συμμετοχή ομάδων μαθητών από τη Β’ και τη Γ’ τάξη στο διαγωνισμό για το Anti-

bullying που διοργάνωσε το Βρεταννικό Συμβούλιο. (Χ. Κάλφογλου) 

 Διαγωνισμός Μαθηματικών Γρίφων  (Β. Κωστόπουλος- Χ.Μουρατίδης) Συμμετοχή 

με ομάδα 18 μαθητών σε διαγωνισμό μαθηματικών γρίφων που διοργάνωσαν τα 

εκπαιδευτήρι Εκπαιδευτική Αναγέννηση στις Αφίδνες 

 Παγκόσμια Ημέρα Φωτός   (Β. Κωστόπουλος) Συμμετοχή σε εργαστήρια με 

πειράματα σχετικά με το φως κατά την Παγκόσμια ημέρα φωτός, που διοργανώθηκαν 

από το Ανοιχτό πανεπιστήμιο, με 15 μελή ομάδα μαθητών 
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 Θερινό Σχολείο (25/6-28/6/2018) (Β. Κωστόπουλος)  Υλοποίηση στο σχολείο μας 

ενός θερινού σχολείου 4 ημερών, 4-5 ώρες την ημέρα με συμμετοχή μαθητών από όλη 

την ευρύτερη περιοχή ακόμη. Το πρόγραμμα έγινε στο πλαίσιο του προγράμματος 

UMI-sci-Ed σε συνεργασία με το ανοιχτό Πανεπιστήμιο και υλοποιήθηκε 

ταυτόγχρονα σε 4 πόλεις στην ~Ελλάδα ( Αθήνα , Θεσσαλονίκη , Πάτρα και 

Λάρισσα), με εξαιρετική επιτυχία  

 

 Wiki για τα μαθήματα απόντων μαθητών:  
 

Υπεύθυνος καθηγητής: Δ. Σκυριανόγλου 

Ακόμη μια χρονιά χρησιμοποιήθηκε η πλατφόρμα wikispaces.com για τη λειτουργία wiki 

στο οποίο αναρτώνται καθημερινά η ύλη που διδάχθηκε σε όλα τα μαθήματα και σε όλα τα 

τμήματα. Το εργαλείο βοηθά ιδιαίτερα τους απόντες μαθητές να ενημερώνονται για τα 

μαθήματα της ημέρας ενώ λειτουργεί και ως ένα (άτυπο) ηλεκτρονικό βιβλίο ύλης 

(υπεύθυνος διαχείρισης Δ. Σκυριανόγλου). 

(σύνδεσμος: https://gym-peir-ag-anarg.wikispaces.com ) 

 

Συνθετικές εργασίες (Project)  
 

Ανατέθηκαν στους μαθητές του σχολείου συνθετικές εργασίας σε διάφορα μαθήματα. 

Συγκεκριμένα:  

 Project στο μάθημα «Ιστορία Β΄ Γυμνασίου»: β΄ τετράμηνο, τμήματα Β1 και Β2, 

θέμα «Προσωπικότητες της μεσαιωνικής ιστορίας». Οι μαθητές δημιούργησαν 

προβολές παρουσίασης (power point) για πρόσωπα της πολιτικής, πνευματικής και 

καλλιτεχνικής ιστορίας του Βυζάντιου και του Μεσαίωνα στη Δύση. (Π. Χιονίδης) 

 Project στο μάθημα «Ιστορία Γ΄ Γυμνασίου»: β΄ τετράμηνο, τμήματα Β1 και Β2, 

θέμα «Προσωπικότητες της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας, 19ος και 20ος 

αιώνας». Οι μαθητές δημιούργησαν προβολές παρουσίασης (power point) για 

πρόσωπα της πολιτικής, πνευματικής και καλλιτεχνικής ιστορίας του ελληνικού 

κράτους. (Π. Χιονίδης) 

Project στο μάθημα «Γλωσσική Διδασκαλία Γ΄ Γυμνασίου»: β΄ τετράμηνο, τμήμα 

Γ2, θέμα «Οικουμενικές αξίες: ένα κοινωνικό πείραμα». Οι μαθητές του 

τμήματος έφτιαξαν ένα ερωτηματολόγιο, το οποίο μοιράστηκε και συμπληρώθηκε 

από τους υπόλοιπους μαθητές του σχολείου. Οι ερωτήσεις, που είχαν τη μορφή της 

πολλαπλής επιλογής, έδιναν τη δυνατότητα στους συμμετέχοντες στην έρευνα να 

επιλέξουν ένα σκοπό τον οποίο θα χρηματοδοτούσε το σχολείο (ΜΚΟ, τοπικές 

κοινωνικές και περιβαλλοντικές δράσεις, ενίσχυση του σχολείου, όφελος ατομικό 

των μαθητών). Στη συνέχεια, μαθητές της β΄ γυμνασίου επεξεργάστηκαν 

στατιστικά τα αποτελέσματα στο μάθημα των Μαθηματικών υπό την καθοδήγηση 

του κ. Χρήστου Μουρατίδη. Το project θα παρουσιαστεί το Νοέμβριο του 2018 στο 

2ο Μαθητικό Συνέδριο Έρευνας και Επιστήμης ως εισήγηση με τίτλο «Μελετώντας 

τις οικουμενικές αξίες μεταξύ εφήβων με τη βοήθεια της στατιστικής. Ένα 

παράδειγμα συνεργατικής μάθησης στο γυμνάσιο». (Π. Χιονίδης) 

 Project στο μάθημα της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας της Β΄ με τίτλο: «Οι έφηβοι 
στη Λογοτεχνία». Κάθε μαθητής είχε την υποχρέωση να εκπονήσει μία εργασία – 

https://gym-peir-ag-anarg.wikispaces.com/


 

19 

 

βασει των διδαγμένων λογοτεχνικών κειμένων – που θα αφορούσε σε έναν από 

τους ακόλουθους άξονες: 

 Οικογένεια και έφηβοι,  

 Η μύηση σ’ έναν επιμέρους χώρο (συντροφιά, σχολείο),  

 Η συσχέτιση της ζωής των εφήβων με τα σημαντικά ιστορικά γεγονότα 

μέσα στα οποία αυτός μεγαλώνει και τον κοινωνικό περίγυρο,  

 Τα προβλήματα της σύγχρονης ζωής και οι επιπτώσεις τους στη ζωή των 

εφήβων,  

 Το πέρασμα από την παιδική ηλικία στην εφηβική. 

 Project στο μάθημα των Αγγλικών ανατέθηκε στους μαθητές της: 

 Α’ Γυμνασίου η παρουσίαση ενός βιβλίου της επιλογής τους με επιλεκτικό 

σχεδιασμό σε Power Point. Στο πλαίσιο της εναλλακτικής αξιολόγησης, δόθηκε 

στους μαθητές της Α’ τάξης συνθετική εργασία με παραγωγή γραπτού λόγου στην 

τάξη, που αξιοποιούσε εννοιολογικούς χάρτες, γραμματικά και πραγματολογικά 

στοιχεία και είχε ως αφόρμηση ένα βίντεο.  

 Β’ Γυμνασίου, στο πλαίσιο της εναλλακτικής αξιολόγησης, ανατέθηκε project με 

θέμα την κατασκευή οικολογικής μπροσούρας και με βάση την αξιοποίηση του 

οικολογικού περιεχομένου γλωσσικού υλικού που ήταν αντικείμενο επεξεργασίας 

κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους.  

 Γ’ Τάξη, δόθηκε στους μαθητές φύλλο εργασίας για την προετοιμασία της 

επίσκεψής τους στο ΕΜΣΤ και, συγκεκριμένα, στην έκθεση «Fast forward and 

into my home». Μέρος του παραχθέντος υλικού παρουσιάστηκε στο μαθητικό 

συνέδριο που διοργανώθηκε από το Π.Γ. και το Π.Λ.Α.Α.  Στο Β’ τετράμηνο, 

ανατέθηκε στους μαθητές της Γ’ τάξης η παραγωγή Power Point σε ομάδες με 

θέμα τη διατύπωση υποθέσεων σχετικά με το Διαφωτισμό και τις επιπτώσεις του 

(Υπεύθυνη καθηγήτρια: Χ. Κάλφογλου). 

 Project στο μάθημα των Θρησκευτικών: οι μαθητές της Γ΄ Γυμνασίου στα πλαίσια της 

Θεματικής Ενότητας 3 «Σύγχρονες θρησκευτικές μορφές στην Ορθοδοξία και στον 

κόσμο» επέλεξαν το θέμα, χωρίστηκαν σε ομάδες, μοιράστηκαν οι  ρόλοι, 

συγκέντρωσαν το υλικό, το συνέθεσαν και παρουσίασαν το αποτέλεσμα της εργασίας 

τους στην τάξη. (Τ. Παπατρέχα) 

 Project στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας οι μαθητές της Α Γυμνασίου 
δημιούργησαν σε ομάδες τη δική τους πρωτότυπη διαφήμιση. Παρουσιάστηκαν στην 
τάξη είτε σε έντυπη μορφή είτε σε βίντεο που δημιούργησαν οι μαθητές διαφημίσεις 
προϊόντων ή κοινωνικές διαφημίσεις. (Δ. Πετροπούλου) 

 Μουσεία του κόσμου Οι μαθητές της Α΄ Γυμνασίου παρουσίασαν εργασίες για τα 
πιο παράξενα μουσεία του κόσμου. (Δ. Πετροπούλου) 

 Project στο μάθημα «Νεοελληνική Λογοτεχνία Α΄ Γυμνασίου»: α΄ και β΄ τετράμηνο. 
Προσεγγίζοντας εικαστικά τη λογοτεχνία οι μαθητές κατασκεύασαν μικρούς 
χαρταετούς και ζωγράφισαν θαλασσινά τοπία. Κατασκεύασαν επίσης φιγούρες του 
θεάτρου σκιών ( Καραγκιόζης). Εξασκήθηκαν στην αποτύπωση σε χάρτη 
αξιοποιώντας στοιχεία περιγραφής μέσα στα λογοτεχνικά κείμενα. (Δ. Πετροπούλου) 

 Project στο μάθημα της Ιλιάδας «Φιλοτεχνώντας την ασπίδα του Αχιλλέα». Οι 
μαθητές ζωγράφισαν την ασπίδα του Αχιλλέα εργαζόμενοι σε ομάδες. (Δ. 
Πετροπούλου) 

 Project στο Β’ τετράμηνο στο μάθημα της Μουσικής με εικαστικές προεκτάσεις και 

τίτλο: «Μουσικοί και Μουσική σε ζωγραφικούς πίνακες», το οποίο ανατέθηκε στους 
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μαθητές του Β2, οι οποίοι χωρίστηκαν και εργάστηκαν σε ομάδες έχοντας σα θέμα 

τη ζωή και τους πίνακες (κυρίως όσους είχαν μουσικά θέματα είτε με μουσικά 

όργανα ως νεκρή φύση είτε με μουσικούς που έπαιζαν μουσικά όργανα) 

συγκεκριμένων ζωγράφων, καθώς και μουσικούς που έδρασαν την ίδια χρονική 

περίοδο με τους εν λόγω ζωγράφους. Οι μαθητές συγκέντρωσαν το υλικό, το 

συνέθεσαν και παρουσίασαν το αποτέλεσμα της εργασίας τους στο Μαθητικό 

Συνέδριο 2018 με τίτλο: «Δημιουργική μάθηση με τη συμβολή των τεχνών» 

(Υπεύθυνη καθηγήτρια: Μ. Μιχαηλίδου). 

 

Διαθεματικά Σχέδια Μαθήματος  

 Εφαρμογή της μεθόδου CLIL μέσω της διδασκαλίας της Ιστορίας στα Αγγλικά και 

των Αγγλικών μέσω της Ιστορίας στην Α’ και Γ’ τάξη (Χ. Κάλφογλου). 

 

Βιωματικές Δράσεις 

Στο πλαίσιο της διδασκαλίας των διαφόρων μαθημάτων υλοποιήθηκαν και κάποιες 

βιωματικές δράσεις. 

 Αρχαία Ελληνικά από Μετάφραση Α΄ Γυμνασίου (Ομήρου Οδύσσεια). Κατασκευή 

της σχεδίας του Οδυσσέα. (Γ.Τσερπές) 

 Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή Γ΄ Γυμνασίου. Προσομοίωση Συμβουλίου 

Υπουργών της Ε.Ε. για θέματα Παιδείας. (Γ. Τσερπές) 

Δημιουργική γραφή  στο πλαίσιο του μαθήματος της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας οι 
μαθητές της Α΄ Γυμνασίου δημιούργησαν τα δικά τους ποιήματα και πεζογραφήματα 
αξιοποιώντας στίχους ποιημάτων και φράσεις πεζογραφημάτων που διδάχτηκαν. (Δ. 
Πετροπούλου) 
 
Συμμετοχή σε διαγωνισμό δημιουργικής γραφής Το σχολείο μας έστειλε δυο 
μυθιστορήματα μαθητριών της Α΄Γυμνασίου στο διαγωνισμό συγγραφής 
μυθιστορήματος που διοργάνωσε η Δ.Δ.Ε.  Γ΄ Αθήνας . (Δ. Πετροπούλου) 
 
Δραματοποίηση Στο πλαίσιο του μαθήματος της διδασκαλίας των Αρχαίων Ελληνικών 
από μετάφραση οι μαθητές δραματοποίησαν σκηνές από την Ελένη του Ευριπίδη. (Δ. 
Πετροπούλου) 
 

Θεματική εβδομάδα 

Η θεματολογία και το πρόγραμμα της θεματικής εβδομάδας διαμορφώθηκε ως κάτωθι: 

    ΤΡΙΤΗ  ΤΕΤΑΡΤΗ  ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 

Μ. ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ 

"Διατροφικές εξαρτήσεις" 

ΟΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 

Παρακολούθηση 

οπτικοακουστικού υλικού 

"Σεμινάριο Οδικής 
Συμπεριφοράς" (Ιαβέρης) 

………….. Α1, Α2, Β1 (1η 

και 2η ώρα), Β2, Γ1, Γ2 

(3η και 4η ώρα) 

"Διαδικτυακή ασφάλεια 

και cyber bullying" - σε 

συνεργασία με το 

"Χαμόγελο του Παιδιού" 
(εισηγήσεις, βιωματικά 

εργαστήρια, 

δραστηριότητες) 

ΚΑΖΑΝΤΖΟΓΛΟΥ 

"Διατροφή και υγεία" 

Γ. ΧΡΗΣΤΟΥ "άτομο, η 

κοινωνία και η εξάρτηση" 

Χ. ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ 

"'Κυκλοφοριακή αγωγή" 
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Μ. ΔΡΟΣΟΥ "Κυκλοφοριακή 
αγωγή" - Μ. 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ 

"safe internet" 

…………………… 
ΕΜΦΥΛΕΣ 

ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ ParaMana 

Puppet Theatre "Το 

κορίτσι που ήθελε να 
αγγίξει το μισοφέγγαρο" 

.................. Α1, Α2, Β1 (3η 

και 4η ώρα), Β2, Γ1, Γ2 

(1η και 2η ώρα)  

Π. ΧΙΟΝΙΔΗΣ "Έμφυλοι 
ρόλοι και αναγεννησιακή 

τέχνη" 

Π. ΧΙΟΝΙΔΗΣ "Έμφυλοι 

ρόλοι στην αναγεννησιακή 
τέχνη" 

  Γ. ΧΡΗΣΤΟΥ "Το άτομο, η 

κοινωνία και η εξάρτηση" 

Β. ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ "Οδική 

αγωγή" 

  Μ. ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ 

"Εξαρτήσεις των εφήβων" 

Χ. ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ 
"Κυκλοφοριακή αγωγή" 

  Μ. ΔΑΜΑΣΚΟΥ 
"Εξαρτήσεις" - Ε. 

ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ 

"Κατανοώντας τον εαυτό μας 

και το ευρύτερο περιβάλλον" 

Μ. ΔΡΟΣΟΥ "Κυκλοφοριακή 

αγωγή" 

 Τ. ΠΑΠΑΤΡΕΧΑ "Έμφυλοι 

ρόλοι" 

Δ. ΣΚΥΡΙΑΝΟΓΛΟΥ - Μ. 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ 
"Εξάρτηση στο διαδίκτυο" 

  Χ. ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ 

"'Κυκλοφοριακή αγωγή" 

Γ. ΧΡΗΣΤΟΥ  "Το άτομο, η 
κοινωνία και η εξάρτηση" 

  ΚΑΖΑΝΤΖΟΓΛΟΥ 
"Διατροφή και υγεία" 

Π. ΧΙΟΝΙΔΗΣ "Έμφυλοι 
ρόλοι στην αναγεννησιακή 

τέχνη" 

  Γ. ΤΣΕΡΠΕΣ "Οδική αγωγή"  

Β. ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ "Οδική 

αγωγή" 

  Γ. ΧΡΗΣΤΟΥ "Το άτομο, η 

κοινωνία και η εξάρτηση" 

Χ. ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ 
"Κυκλοφοριακή αγωγή" 

  Μ. ΔΑΜΑΣΚΟΥ 
"Εξαρτήσεις" - Ε. 

ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ 

"Κατανοώντας τον εαυτό μας 

και το ευρύτερο περιβάλλον" 

Μ. ΔΡΟΣΟΥ "Κυκλοφοριακή 

αγωγή" 

  Τ. ΠΑΠΑΤΡΕΧΑ "Έμφυλοι 

ρόλοι" 

Δ. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ 

"Κυκλοφοριακή αγωγή" 

  Μ. ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ 

"Εξαρτήσεις των εφήβων" 

Γ. ΧΡΗΣΤΟΥ "Το άτομο, η 

κοινωνία και η εξάρτηση" 

  Χ. ΚΑΛΦΟΓΛΟΥ "Έμφυλες 

ταυτότητες" - Α. 
ΓΚΡΕΜΟΥΤΗ "Διατροφή / 

Εξαρτήσεις" 

Δ. ΣΚΥΡΙΑΝΟΓΛΟΥ - Μ. 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ 

"Εξάρτηση στο διαδίκτυο" 

  ΚΑΖΑΝΤΖΟΓΛΟΥ "" 

Τ. ΠΑΠΑΤΡΕΧΑ "Νηστεία 
και διατροφή" 

  Π. ΧΙΟΝΙΔΗΣ "Ο ρόλος της 
γυναίκας στη βιομηχανική 

επανάσταση" 

Χ. ΚΑΛΦΟΓΛΟΥ "Έμφυλοι 

ρόλοι" 

  Γ. ΤΣΕΡΠΕΣ "Οδική αγωγή"  

Χ. ΚΑΚΑΤΣΗ "Εθισμός και 

εφηβική ηλικία" 
  Β. ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ 

"Κυκλοφοριακή αγωγή" 

Γ. ΤΣΕΡΠΕΣ "Έμφυλες 

ταυτότητες" 
  ΚΑΖΑΝΤΖΟΓΛΟΥ 

"Διατροφή και υγεία" 

Π. ΧΙΟΝΙΔΗΣ "Έμφυλοι 

ρόλοι στην αναγεννησιακή 

τέχνη" 

  Χ. ΚΑΛΦΟΓΛΟΥ "Έμφυλοι 

ρόλοι" - Α. ΓΚΡΕΜΟΥΤΗ 

"Διατροφή / Εξαρτήσεις" 
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Δ. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ 
"Κυκλοφοριακή αγωγή" 

  Δ. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ 
"Κυκλοφοριακή αγωγή" 

Τ. ΠΑΠΑΤΡΕΧΑ "Νηστεία 
και διατροφή" 

  Π. ΧΙΟΝΙΔΗΣ "Ο ρόλος της 
γυναίκας στη βιομηχανική 

επανάσταση" 

Χ. ΚΑΛΦΟΓΛΟΥ "Έμφυλοι 

ρόλοι" 
  Χ. ΚΑΚΑΤΣΗ "Εθισμός και 

εφηβική ηλικία" 

Δ. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ 

"Κυκλοφοριακή αγωγή" 

Β. ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ 

"Οδική αγωγή" 

Β. ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ "Ὁδική 

αγωγή" 

Μ. ΔΑΜΑΣΚΟΥ "Οδική 
αγωγή" - Ε. 

ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ 

"Προσεγγίζοντας μια 

εκπαίδευση για τη ζωή" 

Χ. ΚΑΛΦΟΓΛΟΥ 
"Έμφυλες ταυτότητες" - Λ. 

ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ "Διατροφή 

και άσκηση" 

Δ. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ 
"Κυκλοφοριακή αγωγή" 

Χ. ΚΑΚΑΤΣΗ "Εθισμός και 
εφηβική ηλικία" 

Μ. ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ 
"Διατροφή" 

Μ. ΔΡΟΣΟΥ - Δ. 
ΣΚΥΡΙΑΝΟΓΛΟΥ "Οδική 

αγωγή" 

Γ. ΤΣΕΡΠΕΣ "Κυκλοφοριακή 

αγωγή " 

Γ. ΧΡΗΣΤΟΥ "Το άτομο, 

η κοινωνία και η 

εξάρτηση" 

Α. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ 

"Μεταναστευτικά ρεύματα 

στην Ευρώπη και έμφυλοι 

ρόλοι" 

Π. ΧΙΟΝΙΔΗΣ "Έμφυλοι 

ρόλοι: η θέση των γυναικών 
στη βιομηχανική 

επανάσταση" 

Μ. ΔΡΟΣΟΥ 

"Κυκλοφοριακή αγωγή" - 
Δ. ΣΚΥΡΙΑΝΟΓΛΟΥ 

"Εξαρτήσεις" 

Χ. ΚΑΚΑΤΣΗ "Εθισμός και 

εφηβική ηλικία" 

Τ. ΠΑΠΑΤΡΕΧΑ"Διατροφή 

και νηστεία" 

Χ. ΚΑΚΑΤΣΗ "Εθισμός 

και εφηβική ηλικία" 

Π. ΧΙΟΝΙΔΗΣ "Ο ρόλος της 

γυναίκας στη βιομηχανική 

επανάσταση" 

Δ. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ 

"Κυκλοφοριακή αγωγή" 

Β. ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ 

"Οδική αγωγή" 

Δ. ΣΚΥΡΙΑΝΟΓΛΟΥ "Οδική 

αγωγή" - Μ. 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ 
"safe internet" 

Μ. ΔΑΜΑΣΚΟΥ "Οδική 
αγωγή" - Ε. 

ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ 

"Κατανοώντας τον εαυτό μας 

και το ευρύτερο περιβάλλον" 

Χ. ΚΑΛΦΟΓΛΟΥ 
"Έμφυλες ταυτότητες" - Λ. 

ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ "Διατροφή 

και άσκηση" 

Α. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ 
"Εξαρτήσεις: κάπνισμα" 

Γ. ΤΣΕΡΠΕΣ "Κυκλοφοριακή 

αγωγή" 

Μ. ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ 

"Διατροφή" 

Δ. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ 

"Κυκλοφοριακή αγωγή" 

Χ. ΚΑΚΑΤΣΗ "Εθισμός και 

εφηβική ηλικία" 

Μ. ΔΡΟΣΟΥ 

"Κυκλοφοριακή αγωγή" 

Χ. ΚΑΛΦΟΓΛΟΥ "Έμφυλοι 

ρόλοι" - ΓΚΡΕΜΟΥΤΗ 

Χ. ΚΑΛΦΟΓΛΟΥ "Έμφυλοι 
ρόλοι" 

Χ. ΚΑΚΑΤΣΗ "Εθισμός 
και εφηβική ηλικία" 

Β. ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ "" 

Τ. ΠΑΠΑΤΡΕΧΑ "Νηστεία 

και διατροφή" 

Γ. ΧΡΗΣΤΟΥ "Το άτομο, 

η κοινωνία και η 
εξάρτηση" 

Χ. ΚΑΚΑΤΣΗ "" 

Γ. ΤΣΕΡΠΕΣ "Έμφυλες 

ταυτότητες" 

 Α. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ 

"Εξαρτήσεις: κάπνισμα" 

ΛΗΞΗ Χ. ΚΑΚΑΤΣΗ "Εθισμός 
και εφηβική ηλικία" 

ΛΗΞΗ 

 

 

Παραγωγή διδακτικού υλικού 
Υπεύθυνος καθηγητής: Π. Χιονίδης 
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Το πρόσθετο υλικό που παράχθηκε και αξιοποιήθηκε στην τάξη (φύλλα εργασίας, 
σχεδιαγράμματα, εργασίες, προβολές παρουσίασης) βρίσκεται αναρτημένο στην 
Ηλεκτρονική Τάξη του ΠΣΔ. 

Σύνδεσμος: http://eclass.sch.gr/modules/auth/opencourses.php?fc=380 
 

Υπεύθυνος καθηγητής: Γ. Χρήστου 
Στο πλαίσιο των μαθημάτων της Φυσικής  (Β΄ Γυμνασίου), χρησιμοποιήθηκαν για τη 
διεξαγωγή του μαθήματος φύλλα εργασίας. Το υλικό που χρησιμοποιήθηκε έχει 
κατατεθεί εκτυπωμένο στο Πειραματικό Γυμνάσιο Αγίων Αναργύρων. 
 

Υπεύθυνη καθηγήτρια: Μ. Δρόσου 
Τεχνολογία Α τάξης:  Φύλλα εργασίας για το μάθημα της Τεχνολογίας (βασισμένα σε 
πρωτότυπες σημειώσεις για το μάθημα) που έχουν κατατεθεί ως έντυπο υλικό στο 
σχολείο. 
 

21. Λειτουργία Ενισχυτικής Διδασκαλίας 
Δεν λειτούργησε τμήμα ενισχυτικής διδασκαλίας κατά το σχολ. Έτος 2017-2018. 

 
22. Εκδρομές –Σχ. Περίπατοι-Εκπαιδευτικές επισκέψεις  

 
Κατά το σχολικό έτος 2017-2018 πραγματοποιήθηκαν οι ακόλουθες μορφωτικές 
επισκέψεις και εκδρομές των μαθητών του σχολείου μας όπως αυτές περιγράφονται 
στον ετήσιο προγραμματισμό: 
http://gym-peir-ag-anarg.att.sch.gr/new/index.php/2015-10-01-08-07-39 
 
 
Επιπλέον πραγματοποιήθηκαν διδακτικές επισκέψεις που έχουν περιγραφεί αναλυτικά 
προηγουμένως.  

 
Πραγματοποιήθηκαν επίσης οι ακόλουθες εκπαιδευτικές εκδρομές των μαθητών στο 
εξωτερικό: 
 

Ημερομηνία Τάξη Προορισμός Παρατηρήσεις 

15-22/4/2018 

A 

Σλοβενία-Βενετία 

Erasmus+ 
συμμετοχή στο πενθήμερο σεμινάριο 

του Ευρωπαϊκού προγράμματος 
Erasmus+ “ Science through 

experiment in Europe”, (4 μαθητές και 
Β. Κωστόπουλος, Χ. Μουρατίδης)  

B 

Γ 

20-26/5/2018 

Α 
 

Τουρκία, Άγκυρα 

συμμετοχή στο πενθήμερο σεμινάριο 
του Ευρωπαϊκού προγράμματος 

Erasmus+ “ Science through 
experiment in Europe” 

Β 
 

Γ 
 

29/7-3/8/2018 
 

12-18/8/2018 

Α 
 Τουρκία (Σμύρνη) 

Space Camp  
(προσομοίωση της εκπαίδευσης 

αστροναυτών, συμμετείχαν Β 

http://eclass.sch.gr/modules/auth/opencourses.php?fc=380
http://gym-peir-ag-anarg.att.sch.gr/new/index.php/2015-10-01-08-07-39
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 υπότροφοι αριστούχοι μαθητές του 
σχολείου μας στο πλαίσιο της 
Βαλκανικής Αμφικτυονίας. Β. 
Κωστόπουλος, Τ. Παπατρέχα. 

Χ. Μουρατίδης, Μ. Μιχαηλίδου. 

Γ 
 

 
 
23. Αλλοδαποί, Παλιννοστούντες, Μειονότητες – Λειτουργία Τάξεων Υποδοχής 

Κατά το σχολικό έτος 2017-2018 σε σύνολο 164 μαθητών ενεγράφησαν  5 αλλοδαποί 
μαθητές: ένας (1) Πολωνικής  και τέσσερις (4) Αλβανικής ιθαγένειας ενώ δεν 
λειτούργησαν τάξεις υποδοχής. 

 
24. Λειτουργία Τμημάτων Ένταξης  

Δεν λειτούργησε Τμήμα Ένταξης. 
 
25. Σίτιση  

Το σχολείο δεν εντάχθηκε σε πρόγραμμα σίτισης. 
 

26. Προβλήματα Δυσλειτουργίας του Σχολείου  
Το βασικό πρόβλημα του σχολείου είναι η έλλειψη αιθουσών αυτόνομων 
εργαστηρίων Πληροφορικής, Τεχνολογίας, Εικαστικών κλπ.  
Σημαντικό επίσης ζήτημα είναι η απουσία γραμματέα. Σε ένα διαδημοτικό σχολείο 
με τόσες και ποικίλες δραστηριότητες ο όγκος του γραμματειακού φόρτου είναι 
σημαντικός ενώ από την άλλη ο αριθμός των υπηρετούντων εκπαιδευτικών είναι 
συγκριτικά μικρός (υπηρετούν με θητεία μόλις 10 εκπαιδευτικοί) με αποτέλεσμα 
χρόνος που θα μπορούσε να αξιοποιηθεί πιο δημιουργικά από τους εκπαιδευτικούς 
να αναλώνεται στις καθημερινές γραμματειακές διαδικασίες. 
Η έλλειψη Υποδιευθυντή, ενώ προβλέπεται από το νόμο που ρυθμίζει τη λειτουργία 
των ΠΠΣ, δημιουργεί προβλήματα, αφού ο όγκος δουλειάς και τα ωράρια 
λειτουργίας του Σχολείου είναι αυξημένα. 
 

27. Ιδιαιτερότητες περιοχής, ειδικά προβλήματα 
Το Πειραματικό Γυμνάσιο Αγίων Αναργύρων είναι το μοναδικό Πειραματικό Γυμνάσιο 
στη Δυτική Αθήνα και ως εκ τούτου δέχεται μαθητές από όλες τις περιοχές της Δυτικής 
Αττικής. Αρκετοί μαθητές προσέρχονται από μακρινές περιοχές (λ.χ. Ασπρόπυργο, Φυλή, 
Ζεφύριο, Περιστέρι, Γαλάτσι κλπ) και για πολλούς από αυτούς το πρόβλημα της 
καθημερινής μετακίνησης είναι σημαντικό. Θα ήταν συνεπώς ιδιαίτερα θετικό το σχολείο 
να ενταχθεί σε πρόγραμμα μεταφοράς μαθητών όπως συμβαίνει με άλλα σχολεία τα 
οποία συγκεντρώνουν μαθητές από μια ευρεία περιοχή (π.χ. μουσικά σχολεία). 
 
28. Επισημάνσεις & προτάσεις σχετικά με: α. την οργάνωση και λειτουργία του 

σχολείου/ων β. Εκπαιδευτικού και Διοικητικού προσωπικού γ. Άλλο  
Προτείνουμε: 
1. Το διορισμό γραμματέα λόγω των αυξημένων αναγκών και του ιδιαίτερου ρόλου 

του σχολείου ως διαδημοτικού Πειραματικού.  
2. Να εξασφαλιστεί χώρος για την κατασκευή νέου διδακτηρίου για το Πειραματικό 

Γυμνάσιο, ή να βρεθεί σχολείο από τα ήδη υπάρχοντα το οποίο θα μπορούσε να 
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φιλοξενήσει το Π.Γ.Α.Α., με πλήθος αιθουσών κατάλληλο για την εύρυθμη 
λειτουργία του σχολείου και την περαιτέρω ανάπτυξή του. 

3. Υπενθυμίζουμε επίσης την εκκρεμότητα διορισμού υποδιευθυντή,  
υπογραμμίζοντας για πολλοστή φορά την αναγκαιότητά του.  
 

29. Κάθε άλλο θέμα που νομίζετε ότι είναι χρήσιμο: 

1. Πρέπει να γίνει προγραμματισμός σε συνεργασία με τη ΔΔΕ Γ´ Αθήνας και τους 
υπεύθυνους συμβούλους, για τη διάχυση καλών πρακτικών σε άλλα σχολεία της 
Γ´ Αθήνας. 

2. Να γίνει γνωστό σε όλα τα σχολεία πως οι μαθητές τους μπορούν να 
παρακολουθούν τους ομίλους του σχολείου μας.  

3. Να γίνει διάχυση των πειραμάτων που έκαναν οι μαθητές μας σε άλλα σχολεία 
(πρόταση της Συμβούλου κ. Χ. Παπαζήση). 

 
 

     Ο Διευθυντής 
  

 
Χρήστος Μουρατίδης 
Μαθηματικός (ΠΕ 03) 
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