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Σας αποστέλλουμε την ετήσια έκθεση λειτουργίας του σχολείου μας για το σχολικό έτος 
2019-2020, η οποία δημιουργήθηκε από τις αναφορές των εκπαιδευτικών και τα αρχεία του 
σχολείου και επεξεργάστηκαν η εκπαιδευτικός κ. Δάφνη Πετροπούλου, ο κ. Δ. Σκυριανόγλου και ο 
Δ/ντής κ. Χρήστος Μουρατίδης, ο οποίος και υπογράφει. 
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                        Χρήστος Μουρατίδης 
                   Μαθηματικός, M.Sc.,M.Ed. 

mailto:mail@gym-peir-ag-anarg.att.sch.gr


2 

 

Ετήσια Έκθεση Λειτουργίας Πειραματικού Γυμνασίου Αγίων Αναργύρων 
Σχολικό Έτος 2019-2020 

 

1. Διδακτήριο  
 
- Κατάσταση: Μέτρια, 
Χρειάζεται και έχει προγραμματιστεί από τις υπηρεσίες του Δήμου βάψιμο του κτιρίου και των 
γραφείων. Οι τάξεις έχουν βαφεί το 2015 ενώ τα γραφεία το 2007. 
 
- Αίθουσες διδασκαλίας: έξι (6). Όλες οι αίθουσες έχουν εγκατεστημένο επιτραπέζιο Η/Υ (με 
σύνδεση στο διαδίκτυο) και βιντεοπροβολέα. Όλες οι αίθουσες είναι εφοδιασμένες με 
διαδραστικούς πίνακες αφής και τρείς (3) απ΄ αυτές διαθέτουν βιβλιοθήκη, που τοποθετήθηκαν 
και λειτουργούν μεταξύ των μαθητών και ως δανειστική με πρωτοβουλία των μαθητικών 
κοινοτήτων και τη συνδρομή των εκπαιδευτικών τους. 
 
- Επιπλέον αίθουσα Φυσικών Επιστημών πλήρως εξοπλισμένη με όλα τα απαραίτητα 
εξαρτήματα για πειράματα. Είναι εξοπλισμένη με Ηλεκτρονικό Υπολογιστή, βιντεοπροβολέα και 
οθόνη προβολής. Η αίθουσα Τεχνολογίας είναι κοινή με το 1ο 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 1ο Γυμν. Αγ. Αναργύρων. Το εργαστήριο Ηλεκτρονικών Υπολογιστών επίσης είναι κοινό με το 
1ο Γυμν. Αγ. Αναργύρων, πλήρως εξοπλισμένο. 
 
- Μια προκατασκευασμένη αίθουσα, που στήθηκε από το Δήμο, 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. Στην αίθουσα 
εγκαταστάθηκε επιτραπέζιος Η/Υ (με σύνδεση στο διαδίκτυο), βιντεοπροβολέας και οθόνη 
προβολής. 
 
- Χρειάζονται επιπλέον τρεις (3) αίθουσες για την αποσυμφόρηση του μαθητικού πληθυσμού, 
αλλά και τη αύξηση των τμημάτων σε 3, λόγω του μεγάλου αριθμού υποψηφίων για εισαγωγή με 
εξετάσεις στην Α΄ τάξη. 
 
- Χωρητικότητα: 180 μαθητές 
 
- Γραφεία: τρία (3): Διευθυντή, Γραμματείας-Υποδιευθυντή και Καθηγητών. Υπάρχει χώρος 
υποδοχής όπου βρίσκονται δύο (2) φωτοτυπικά μηχανήματα, βιβλιοθήκη και ηχητικά συστήματα.  
 
- Κυλικείο: κοινό με το 1ο και το Εσπερινό Γυμνάσιο Αγίων Αναργύρων 
 
Ενέργειες που έγιναν: 
- Αγορά ενός (1) laptop και ενός (1) notebook με αποσπώμενη οθόνη, δύο (2) επιτραπέζιων 
ανακατασκευασμένων Η/Υ και αντικατάσταση από το Δήμο τριών (3) επιτραπέζιων Η/Υ και τριών 
(3) βιντεοπροβολέων, λόγω καταστροφής των από βραχυκύκλωμα σε πίνακα του σχολείου  
(Δ/ντής). 
- Δωρεά μέσω ΥΠΑΙΘ τριών (3) tablet για δανεισμό και υποβοήθηση μαθητών/τριών την περίοδο 
της εξ αποστάσεως σύγχρονης διδασκαλίας. 
- Τοποθέτηση επιτοίχιων ανεμιστήρων στις έξι αίθουσες (Σχ. Επιτροπή, Σ.Γ.&Κ., Δ/ντής). 
- Τοποθέτηση πινακίδας με το λογότυπο του σχολείου (διαστάσεων 3x3 μέτρα) στον εξωτερικό 
τοίχο προς τον Κηφισό (Σ.Γ.&Κ., Politis Group, Δ/ντής).  
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- Αναβάθμιση όλων των Η/Υ του σχολείου στο λειτουργικό σύστημα Windows 10 (Δ. 
Σκυριανόγλου) 
- Συντήρηση κήπων, κλάδεμα δέντρων (Γ. Ξαρχά, κηπουρός, Υπηρεσίες Δήμου). 
- Καθαρισμός κουρτινών των αιθουσών (Γ. Ξαρχά και Σύλλογος Γονέων). 
- Συντήρηση και βάψιμο κιγκλιδωμάτων εισόδου (Υπηρεσίες Δήμου, Σ.Γ.&Κ., Δ/ντής). 
- Τοποθετήθηκαν δύο (2) παγκάκια εξωτερικού χώρου στην αυλή του σχολείου (Υπηρεσίες Δήμου 
& Σ.Γ.&Κ., Δ/ντής). 
 
 

2. Σχολική Υγιεινή  
 
- Συμπληρώθηκαν ατομικά δελτία υγείας, στην αρχή της σχολικής χρονιάς. 
- Απασχολείται μία καθαρίστρια, η οποία εκτελεί και χρέη επιστάτη, φύλακα και γραμματέως 
 (Γ. Ξαρχά). 
- Έγινε απολύμανση του σχολείου από συνεργείο του Δήμου Αγίων Αναργύρων στην αρχή της 
σχολικής χρονιάς και στη συνέχεια άλλες δύο (2) πριν και μετά τον εγκλεισμό λόγω κορωναιού. 
- 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, ο προγραμματισμένος  έλεγχος 
εμβολίων των μαθητών δεν έγινε λόγω μη λειτουργίας του σχολείου την περίοδο του εγκλεισμού.  
- Δόθηκε η δυνατότητα στους μαθητές να πάρουν βεβαίωση υγείας από τις Υγειονομικές 
Υπηρεσίες του Δήμου. 
 
 

3. 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). 
- Υπήρξε πληθώρα δωρεών βιβλίων από γονείς και κηδεμόνες μαθητών μας, αλλά και από 
καθηγητές μας, τα οποία καταγράφηκαν και ταξινομήθηκαν στη βιβλιοθήκη του σχολείου (Μ. 
Μιχαηλίδου, Σ.Γ.&Κ., Σ.Δ.). 
 
 

4. Φοίτηση - Επίδοση Μαθητών/τριών  
 
Η επίδοση των μαθητών κρίνεται πάρα πολύ καλή. 
 
Επιδόθηκαν: 48 Αριστεία, 6 Βραβεία, 6 Έπαινοι Προσωπικής Βελτίωσης και 8 Ειδικοί Έπαινοι, σε 
σύνολο 156 μαθητών. 
 
Σε ό,τι αφορά τη φοίτηση των μαθητών και μαθητριών του σχολείου αξίζει να σημειωθεί η 
συμμετοχή τους στην εξ αποστάσεως διδακτική επαφή. Λόγω της πανδημίας και της 
επακόλουθης αναστολής λειτουργίας των σχολικών δομών, το μάθημα οργανώθηκε εξ 
αποστάσεως – καταρχάς με την αξιοποίηση των ηλεκτρονικών τάξεων (e-class & Google 
Classroom) και στη συνέχεια με σύγχρονη μορφή μέσω της πλατφόρμας webex και zoom. Παρά 
τα όποια τεχνικά προβλήματα, η συμμετοχή των μαθητών ήταν μαζική και τα αποτελέσματα 
ενθαρρυντικά: τόσο στη Γλωσσική Διδασκαλία (β΄ τάξη) και στο μάθημα της Ιστορίας (α΄, β΄ και γ΄ 
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τάξη), όσο και στα Μαθηματικά, όπου δοκιμάστηκε η χρήση πίνακα της πλατφόρμας zoom με 
μεγάλη επιτυχία. Οι τέσσερις πλατφόρμες επέτρεψαν όχι μόνο την επανάληψη ενοτήτων, αλλά 
και τη συνέχιση και ολοκλήρωση της ύλης.  
Αντιθέτως, με την επανέναρξη των διά ζώσης μαθημάτων η διαίρεση των τμημάτων, η εναλλάξ 
παρακολούθηση των μαθημάτων και η απουσία πολλών μαθητών διέλυσαν τη διδασκαλία και 
περιόρισαν στο ελάχιστο τις δυνατότητες εκπαιδευτικού και μαθητών. 
 
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. 
 
 

5. Βράβευση Μαθητών/τριών  
 
================================================================================ 
 
Χρυσό Βραβείο από τα Education Leaders Awards 2020 
 
Υπεύθυνοι: Μαθητικές Κοινότητες, Σύλλογος Διδασκόντων & Χ. Μουρατίδης 
 
Χρυσό Βραβείο από τα Education Leaders Awards 2020 στην κατηγορία Καινοτομία στη 
Διδασκαλία.  
Σύνδεσμος: 
http://gym-peir-ag-anarg.att.sch.gr/new/index.php/2013-11-09-09-59-29/2019-2020/658-
ducation-business-awards-2020 
 
================================================================================ 
 
Βραβείο Ετικέτας e-Twinning School 2020-2021 για το ΠΓ Αγ. Αναργύρων 
 
Με την ετικέτα e-Twinning School 2020-2021 βραβεύτηκε το ΠΓ Αγ. Αναργύρων για τη συνολική 
συμμετοχή το σχολείου στα προγράμματα e-Twinning.  
Σύνδεσμος: 
http://gym-peir-ag-anarg.att.sch.gr/new/index.php/2013-11-09-09-59-29/2019-2020/631-e-
twinning-school-2020-2021 
 
================================================================================ 
 
Διακρίσεις στον Μαθητικό Διαγωνισμό Πληροφορικής και Υπολογιστικής Σκέψης «Bebras» 
 
Υπεύθυνοι καθηγητές: Δ. Σκυριανόγλου, Μ. Παναγιωτοπούλου 
 
Τρεις μαθητές του ΠΓ Αγ. Αναργύρων πέτυχαν πανελλήνιες διακρίσεις στον Μαθητικό 
Διαγωνισμό Πληροφορικής και Υπολογιστικής Σκέψης Bebras.  
Σύνδεσμος:  
http://gym-peir-ag-anarg.att.sch.gr/new/index.php/2013-11-09-09-59-29/2019-2020/615-bebras-
2019-new 

http://gym-peir-ag-anarg.att.sch.gr/new/index.php/2013-11-09-09-59-29/2019-2020/658-ducation-business-awards-2020
http://gym-peir-ag-anarg.att.sch.gr/new/index.php/2013-11-09-09-59-29/2019-2020/658-ducation-business-awards-2020
http://gym-peir-ag-anarg.att.sch.gr/new/index.php/2013-11-09-09-59-29/2019-2020/631-e-twinning-school-2020-2021
http://gym-peir-ag-anarg.att.sch.gr/new/index.php/2013-11-09-09-59-29/2019-2020/631-e-twinning-school-2020-2021
http://gym-peir-ag-anarg.att.sch.gr/new/index.php/2013-11-09-09-59-29/2019-2020/615-bebras-2019-new
http://gym-peir-ag-anarg.att.sch.gr/new/index.php/2013-11-09-09-59-29/2019-2020/615-bebras-2019-new
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================================================================================ 
 
Έπαινος στον Πανελλήνιος Μαθητικό Διαγωνισμό “Όλοι μαζί για ένα καλύτερο διαδίκτυο” 
 
Υπεύθυνη καθηγήτρια: Μ. Παναγιωτοπούλου 
 
Έπαινος για συμμετοχή των μαθητών του Ομίλου Ανταλλαγής-Γαλλία στον πανελλήνιο μαθητικό 
διαγωνισμό “Όλοι μαζί για ένα καλύτερο διαδίκτυο” με την ευκαιρία του εορτασμού της Ημέρας 
Ασφαλούς Διαδικτύου 2020.  
 
Σύνδεσμος:  
http://gym-peir-ag-anarg.att.sch.gr/new/index.php/2013-11-09-09-59-31/omiloi/2019-2020/613-
2020-01-15-10-52-05 
 
================================================================================ 
 
Αναμονή αναγνώρισης από το British Council του τίτλου “International School Award” 
 
Υπεύθυνοι καθηγητές: Π. Χιονίδης, Χ. Μουρατίδης 
 
Έχει υποβληθεί υποψηφιότητα με πλήθος Ευρωπαϊκών δραστηριοτήτων και έργων στα οποία 
εμπλέκεται το σχολείο.  
 
Σύνδεσμος: 
(https://international-school-award.britishcouncil.org) 

 
================================================================================ 
 
Συμμετοχή στον Ευρωπαϊκό διαγωνισμό “Jan Amos Comenius Prize” 
 
Υπεύθυνοι καθηγητές: Χ. Κάλφογλου, Π. Χιονίδης, Χ. Μουρατίδης 
 
Έχει υποβληθεί υποψηφιότητα με πλήθος Ευρωπαϊκών δραστηριοτήτων και έργων στα οποία 
εμπλέκεται το σχολείο.  
 
Σύνδεσμος: 
http://gym-peir-ag-anarg.att.sch.gr/new/index.php/2013-11-09-09-59-31/2014-01-30-12-10-
58/621-2020-02-04-22-10-07 
 
================================================================================ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://gym-peir-ag-anarg.att.sch.gr/new/index.php/2013-11-09-09-59-31/omiloi/2019-2020/613-2020-01-15-10-52-05
http://gym-peir-ag-anarg.att.sch.gr/new/index.php/2013-11-09-09-59-31/omiloi/2019-2020/613-2020-01-15-10-52-05
https://international-school-award.britishcouncil.org/
http://gym-peir-ag-anarg.att.sch.gr/new/index.php/2013-11-09-09-59-31/2014-01-30-12-10-58/621-2020-02-04-22-10-07
http://gym-peir-ag-anarg.att.sch.gr/new/index.php/2013-11-09-09-59-31/2014-01-30-12-10-58/621-2020-02-04-22-10-07
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6. Μεταφορά Μαθητών  
 
Οι μαθητές μετακινούνται με ευθύνη των γονέων/κηδεμόνων τους από και προς το σχολείο. 
Γίνεται μια προσπάθεια από το Σύλλογο Γονέων & Κηδεμόνων σε συνεργασία με  το σχολείο μας, 
για την εξεύρεση λύσης της μετακίνησης των μαθητών, με μισθωμένο όχημα, όμως χωρίς 
αποτέλεσμα μέχρι τώρα. 
 
Πρέπει να παρατηρήσουμε ότι ακόμα και οι κάρτες μαθητικού εισιτηρίου που προμηθεύτηκαν οι 
μαθητές μας για μειωμένο εισιτήριο στα ΜΜΜ ακυρώθηκαν από την Περιφέρεια Αττικής, με τον 
ισχυρισμό ότι στο ΦΕΚ περί Προτύπων & Πειραματικών Σχολείων αναφέρεται ότι οι μαθητές 
μετακινούνται με ίδια μέσα των γονέων τους. Το θέμα διαβιβάστηκε από το Δεκέμβριο του 2019 
στο ΥΠΑΙΘ/Αυτοτελές Τμήμα Π&ΠΣ, το οποίο θεώρησε δίκαιο το αίτημα περί μειωμένου 
εισιτηρίου και θα περιελάβανε σχετική διάταξη στο νέο νόμο περί Προτύπων και Πειραματικών 
Σχολείων. 
 

7. Μαθητικές Κοινότητες  
 
================================================================================ 
 
Συμμετοχή στο πρόγραμμα “Make-A-Wish” / «Κάνε Μια Ευχή» 
 
Υπεύθυνος καθηγητής: Π. Χιονίδης 
 
Συμμετοχή στο πρόγραμμα “Make-A-Wish” / «Κάνε Μια Ευχή»: αγορά από μαθητές και 
εκπαιδευτικούς αστεριών και αποστολή των συγκεντρωθέντων χρημάτων στη Μη Κυβερνητική 
Οργάνωση.  
 
================================================================================ 
 
Ενίσχυση του Κέντρου Προστασίας του Παιδιού Αττικής «Η ΜΗΤΕΡΑ» 
 
Υπεύθυνη καθηγήτρια: Τ. Παπατρέχα & Σ.Γ.&Κ. 
 
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». Με τα παιδιά επισκεφτήκαμε το ίδρυμα 
«ΜΗΤΕΡΑ» την Δευτέρα  23 Δεκεμβρίου 2019.  
 
================================================================================ 
 
Εσωτερικά πρωταθλήματα ποδοσφαίρου, καλαθοσφαίρισης και πετοσφαίρισης 
 
Υπεύθυνος καθηγητής: Ν. Κοστσόβολης 
 
Κατά τη διάρκεια της χρονιάς οργανώθηκαν εσωτερικά πρωταθλήματα ποδοσφαίρου, 
καλαθοσφαίρισης και πετοσφαίρισης στα οποία συμμετείχαν όλα τα τμήματα του σχολείου. 
 
================================================================================ 
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Ενίσχυση του Κέντρου Προστασίας του Παιδιού Αττικής «ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ» 
 
Υπεύθυνος καθηγητής: Χ. Μουρατίδης & Σ.Γ.&Κ. 
 
Συγκέντρωση τροφίμων, παιχνιδιών, καθώς και ενός σημαντικού χρηματικού ποσού, με το οποίο 
αγοράστηκαν  φαρμακευτικό υλικό και άλλα είδη απαραίτητα για την υγιεινή των παιδιών. 
Επισκεφτήκαμε το ίδρυμα «ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ» την Δευτέρα  23 Δεκεμβρίου 2019.  
 
================================================================================ 
 
Σχολικά Συμβούλια 
 
Το δεκαπενταμελές μαθητικό συμβούλιο συμμετείχε σε τρεις συνεδριάσεις του Σχολικού 
Συμβουλίου, μαζί με το σύλλογο Γ&Κ, για θέματα που αφορούσαν δραστηριότητες του Σχολείου 
μας, διαχείριση των χρημάτων τους, προγραμματισμό δράσεων προς την κοινωνία των Αγίων 
Αναργύρων και των πέριξ Δήμων, δωροεκθέσεις και συνεργασίες με άλλα σχολεία.  
Τα πενταμελή συμβούλια των τμημάτων συνεδρίασαν κατά τους μήνες λειτουργίας του σχολείου 
κανονικά και καταγράφηκαν στα βιβλία τους οι αποφάσεις και ενέργειές τους. 
 
================================================================================ 
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8. Συνεργασία Συλλόγου Διδασκόντων και Διευθυντή/τριας – Πρωτοβουλίες και 
Δραστηριότητες Διευθυντή/τριας και Διδασκόντων  
 
 
Συμμετοχή σε συνέδρια, ημερίδες, επιμορφώσεις – Συγγραφικό έργο: 
 
================================================================================ 
Συμμετοχή στο 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Τοπικής Ιστορίας και Εκπαίδευσης 
 
Υπεύθυνος καθηγητής: Π. Χιονίδης 
 
Εισήγηση με τίτλο «Διαφορετικές αφετηρίες, κοινός προορισμός’. Πρόγραμμα Τοπικής Ιστορίας», 
1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Τοπικής Ιστορίας και Εκπαίδευσης Τοπική Ιστορία και Εκπαίδευση: 
αναπτύσσοντας μια οργανική και αποτελεσματική σχέση μεταξύ τους, Λαμία, 23 Νοεμβρίου 2019. 
 
================================================================================ 
 
Συμμετοχή στο 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Τοπικής Ιστορίας και Εκπαίδευσης 
 
Υπεύθυνες καθηγήτριες: Ε. Παπαδοπούλου, Μ. Μιχαηλίδου 
 
Εισήγηση με τίτλο «Δουργούτι, μια ιστορία σε μια συνοικία» στο 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο 
Τοπικής Ιστορίας και Εκπαίδευσης, Περιφερειακή  Διεύθυνση Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης 
Στερεάς Ελλάδας Λαμία, 22-24 Νοεμβρίου 2019. 
 
================================================================================ 
 
Συμμετοχή στο 6ο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο Ι.Α.Κ.Ε. 
 
Υπεύθυνος καθηγητής: Π. Χιονίδης 
 
Εισήγηση με , «Εθνικές επαναστάσεις και εθνικές μουσικές σχολές στην Ευρώπη του 19ου αιώνα. 
Μία διδακτική πρόταση για τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση», 6ο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο 
Ι.Α.Κ.Ε., Ηράκλειο Κρήτης, 10 Ιουλίου 2020. 
 
================================================================================ 
 
Συμμετοχή στο 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο του ΕΚΕΔΙΣΥ «Εκπαίδευση στον 21ο αιώνα: Ανάπτυξη 
της κριτικής σκέψης, της δημιουργικότητας και της καινοτομίας» 
 
Υπεύθυνοι Καθηγητές: Μ. Μιχαηλίδου, Ε. Παπαδοπούλου, Π. Χιονίδης 
 
Εισήγηση με τίτλο «Διαβάζοντας, μαθαίνοντας, ακούγοντας για την Ευρωπαϊκή Ενοποίηση. Μια 
πρόταση συνεργατικής μάθησης για το Γυμνάσιο». Η ημερομηνία διεξαγωγής του Συνεδρίου 
μετατέθηκε για τις 25-27 Σεπτεμβρίου 2020. 
 
================================================================================ 
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Συμμετοχή στο 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο του ΕΚΕΔΙΣΥ «Εκπαίδευση στον 21ο αιώνα: Ανάπτυξη 
της κριτικής σκέψης, της δημιουργικότητας και της καινοτομίας» 
 
Υπεύθυνοι Καθηγητές: Α. Πιτρόπου, Μ. Μιχαηλίδου 
 
Εισήγηση με τίτλο: «Κόρη που λάμπει: Ταξίδι στον χρόνο με λέξεις και νότες...» ». Η ημερομηνία 
διεξαγωγής του Συνεδρίου μετατέθηκε για τις 25-27 Σεπτεμβρίου 2020. 
 
================================================================================ 
 
Συμμετοχή στην 3η Πανελλήνια Συνάντηση Θεολόγων 
 
Υπεύθυνη καθηγήτρια: Τ. Παπατρέχα 
 
Παρακολούθηση στην 3η Πανελλήνια Συνάντηση Θεολόγων, με θέμα: «Η Ορθόδοξη Θεολογία 
μεταξύ κριτικής σκέψης και ανορθολογισμού» και συμμετείχε σε εκπαιδευτικά –παιδαγωγικά 
εργαστήρια έξι (06) ωρών, που διοργάνωσε ο Πανελλήνιος Θεολογικός Σύνδεσμος «ΚΑΙΡΟΣ –για 
την αναβάθμιση της θρησκευτικής εκπαίδευσης» στην Αθήνα στις 6-8 Σεπτεμβρίου 2019 . 
  
================================================================================ 
 
Συμμετοχή στο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα του Learn Inn Ε.Κ.Π.Α: « Η φτώχεια και ο πλούτος  
στον σύγχρονο κόσμο» 
 
Υπεύθυνη καθηγήτρια: Τ. Παπατρέχα 
 
Το πρόγραμμα πραγματοποιήθηκε στις 21 Νοεμβρίου 2019 στην Θεολογική Σχολή Αθηνών. 
Συμμετοχή – παρακολούθηση την δια ζώσης επιμόρφωση εκπαιδευτικών στο πλαίσιο του 
Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+ KA3/Ενίσχυση σε θέματα μεταρρυθμίσεων πολιτικής, «ACT 
– Ιδιότητα του Ενεργού Πολίτη: Δράσεις για την ενίσχυση των κοινωνικών και πολιτικών 
ικανοτήτων των μαθητών /τριών», η οποία πραγματοποιήθηκε στις 16 Δεκεμβρίου 2019 στο 
Ι.Ε.Π. 
 
================================================================================ 
 
Συμμετοχή στην εκπαιδευτική δραστηριότητα με θέμα: «Παιδαγωγική αξιοποίηση σημαντικών 
γεγονότων της εκκλησιαστικής ιστορίας» 
 
Υπεύθυνη καθηγήτρια: Τ. Παπατρέχα 
 
Συμμετοχή στην εκπαιδευτικής δραστηριότητας με θέμα: «Παιδαγωγική αξιοποίηση σημαντικών 
γεγονότων της εκκλησιαστικής ιστορίας», που διοργάνωσε ο Σ.Ε.Ε κλάδου Θεολόγων ΠΕ01 του 
3ου ΠΕ.Κ.Ε.Σ από τον Συντονιστή Εκπαιδευτικού έργου Κο Ευάγγελο Πονηρό στις 14 
Φεβρουαρίου 2020. 
 
================================================================================ 
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Συμμετοχή στην Επιστημονική Τηλε–διημερίδα «Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση και Σχολική 
Πραγματικότητα» 
 
Υπεύθυνη καθηγήτρια: Τ. Παπατρέχα, Χ. Μουρατίδης 
 
Συμμετοχή στην Επιστημονικής Τηλε–διημερίδα «Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση και Σχολική 
Πραγματικότητα» που διοργάνωσε το ΠΕ.Κ.Ε.Σ  Δυτικής Ελλάδας σε συνεργασία με άλλα 17 
ΠΕ.Κ.Ε.Σ από όλη την Ελληνική Επικράτεια και με την αρωγή του Ελληνικού Ανοικτού 
Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π)   στις 25 και 26 Απριλίου 2020. 
 
================================================================================ 
 
Συμμετοχή στην διαδικτυακή διημερίδα «Εξ αποστάσεως εκπαίδευση: η επόμενη μέρα. Η 
πρόκληση της ανοιχτής εκπαίδευσης» 
 
Υπεύθυνη καθηγήτρια: Τ. Παπατρέχα, Χ. Μουρατίδης 
 
Συμμετοχή στην διαδικτυακή διημερίδας «Εξ αποστάσεως εκπαίδευση: η επόμενη μέρα. Η 
πρόκληση της ανοιχτής εκπαίδευσης» που διοργανώθηκε από τον Οργανισμό Ανοιχτών 
Τεχνολογιών ΕΕΛΛΑΚ, την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης, το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής 
Πολιτικής, Πανεπιστήμια και Ερευνητικά Κέντρα στις 30 και 31 Μαΐου 2020.  
 
================================================================================ 
 
Συμμετοχή στο e-Συνέδριο  Learn Inn Ε.Κ.Π.Α. «Τυπική και μη τυπική εκπαίδευση στην Ελλάδα 
του σήμερα: προκλήσεις και προοπτικές» 
 
Υπεύθυνη καθηγήτρια: Τ. Παπατρέχα, Χ. Μουρατίδης 
 
Συμμετοχή στο e-Συνέδριο  Learn Inn Ε.Κ.Π.Α. «Τυπική και μη τυπική εκπαίδευση στην Ελλάδα 
του σήμερα: προκλήσεις και προοπτικές» που πραγματοποιήθηκε στις 19 - 20 Ιουνίου 2020. 
 
================================================================================ 
 
Συμμετοχή στο 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο «Αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορίας & 
Επικοινωνίας στα συνεργατικά Σχολικά Προγράμματα » 
 
Υπεύθυνος Καθηγητης: Χ. Μουρατίδης 
 
Συμμετοχή στο e-Συνέδριο, που πραγματοποιήθηκε στις 3,4 και 5 Ιουλίου 2020 
 
================================================================================ 
 

Παρακολούθηση webinars για το Gigo Micro: bit kit 
 
Υπεύθυνη καθηγήτρια: Μ. Παναγιωτοπούλου 
 
Παρακολούθηση webinars διάρκειας 16 ωρών για το Gigo Micro:bit kit, στα πλαίσια της δράσης 
STEM 2.0 eTwinning (28/02/2020 έως 28/05/2020) 
 

================================================================================ 
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Συμμετοχή στο Διεθνές Συνέδριο Σημειωτικής «Signs of Europe» 
 
Υπεύθυνη καθηγήτρια: Χ. Κάλφογλου 
 
Εισήγηση στο Διεθνές Συνέδριο Σημειωτικής «Signs of Europe», που διοργανώθηκε στο ΑΠΘ το 
Νοέμβριο του 2019 από την Ελληνική Σημειωτική Εταιρεία. Η εισήγηση, με τίτλο «European and 
non-European, refugee voices in fusion: A response to Modern Art», βασίστηκε σε δεδομένα 
project για τη σύγχρονη τέχνη σε συνεργασία με το ΕΜΣΤ με τους μαθητές της Γ’ τάξης στο 
μάθημα των Αγγλικών και θα δημοσιευτεί στα Πρακτικά του Συνεδρίου  
 
================================================================================ 
 
Δημοσίευση στο επιστημονικό περιοδικό του Oxford University Press Adaptation 
 
Υπεύθυνη καθηγήτρια: Χ. Κάλφογλου 
 
Δημοσίευση με τίτλο «Conceptual Art: The Visual and Verbal Semiosis Interplay» στο 
επιστημονικό περιοδικό του Oxford University Press Adaptation, Τόμος 12, Τεύχος 3, Δεκέμβριος 
2019, σελ. 284–297, βασισμένη σε δεδομένα project για το κείμενο και το έργο τέχνης σε 
περιβάλλοντα εννοιολογικής τέχνης στο ΕΜΣΤ με μαθητές της Γ’ τάξης στο μάθημα των Αγγλικών. 
Σύνδεσμος: https://academic.oup.com/adaptation/article-
abstract/12/3/284/5540068?redirectedFrom=fulltext 
 
================================================================================ 
 

Συμμετοχή σε αξιολόγηση - συγγραφή βιβλίων 
 
Υπεύθυνος καθηγητής: Γ. Χρήστου 
 
Συμμετοχή στην αξιολόγηση του βιβλίου Φυσικής Β Γυμνασίου της Klett σε συνεργασία με το 
National Geographic. Στην αξιολόγηση συμμετείχαν οι μαθητές της Β Γυμνασίου. 
 
================================================================================ 
 
Συμμετοχή σε Master Class: Media and Information Disorder του Συμβουλίου της Ευρώπης  
 
Υπεύθυνος καθηγητής: Δ. Σκυριανόγλου 
 

Επιτυχής παρακολούθηση και ολοκλήρωση του διαδικτυακού Master Class με θέμα Media and 
Information Disorder που οργανώθηκε από το Συμβούλιο της Ευρώπης (Council of Europe) με 
σκοπό την ευαισθητοποίηση και ενημέρωση των εκπαιδευτικών σε θέματα που αφορούν τις 
ψευδείς ειδήσεις και τον τρόπο αντιμετώπισής τους (ορισμός και αναγνώριση ψευδών ειδήσεων, 
αξιολόγηση πηγών ενημέρωσης και πληροφόρησης με την εφαρμογή συγκεκριμένων κριτηρίων, 
εφαρμογή αυτών των κριτηρίων στην πραγματική ζωή, ανάπτυξη προγραμμάτων διδασκαλίας 
που θα ανταποκρίνονται στις ψηφιακές προκλήσεις των νέων πολιτών). 
 
================================================================================ 
 

 
 
 

https://academic.oup.com/adaptation/article-abstract/12/3/284/5540068?redirectedFrom=fulltext
https://academic.oup.com/adaptation/article-abstract/12/3/284/5540068?redirectedFrom=fulltext
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Κριτής σε επιστημονικό περιοδικό 
 

Υπεύθυνος καθηγητής: Γ. Χρήστου 
 

Μέλος της Επιτροπής Κριτών που έκρινε μέρος των εργασιών που υποβλήθηκαν στο 4ο Διεθνές 
Συνέδριο για την Προώθηση της Εκπαιδευτικής Καινοτομίας, το οποίο διοργάνωσε η 
Επιστημονική Ένωση για την προώθηση της Εκπαιδευτικής Καινοτομίας (Ε.Ε.Π.Ε.Κ), σε 
συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, τον Δήμο 
Λαρισαίων και το Σύλλογο καθηγητών Αγγλικής γλώσσας και Φιλολογίας Ν. Λάρισας.  
 
================================================================================ 
Mentoring – Δειγματικές Διδασκαλίες: 
 
================================================================================ 
 
Mentoring στο μάθημα της Μουσικής 
 
Υπεύθυνη Καθηγήτρια: Μ. Μιχαηλίδου 
 
Mentoring σε δύο φοιτήτριες του Τμήματος Μουσικών Σπουδών του ΕΚΠΑ, κατά το διάστημα 
12/11/2019 έως 4/2/2020. 
 
================================================================================ 
 
Mentoring στο μάθημα των Θρησκευτικών 
 
Υπεύθυνη Καθηγήτρια: Τ. Παπατρέχα 
 
Συμμετοχή και συνεργασία με το τμήμα Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής  του Πανεπιστημίου 
Αθηνών ως μέντορας  στο Πρόγραμμα Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας φοιτητών και  
φοιτητριών και στην Πρακτική άσκηση αυτών μέσω μεντορείας. Αυτή πραγματοποιείται στο 
πλαίσιο των μαθημάτων «Μεθοδολογία έρευνας και αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου του 
Θεολόγου – Πρακτική Άσκηση» και «Διδακτική των Θρησκευτικών και Πρακτική – Διδακτική 
άσκηση», Ζ΄ και Η΄ Εξαμήνων, του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών, σε εβδομαδιαία βάση 
με δύο φοιτήτριες από τον Νοέμβριο του 2019 έως τον Απρίλιο του 2020.  
 
================================================================================ 
 
Δειγματικές διδασκαλίες σε φοιτητές της Θεολογικής Σχολής του Τμήματος Κοινωνικής 
Θεολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, στο μάθημα των Θρησκευτικών 
 
Υπεύθυνη καθηγήτρια: Τ. Παπατρέχα 
 
• Θρησκευτικά Β1 Γυμνασίου στις 20 Νοεμβρίου 2019 (Υπ. Τασούλα Παπατρέχα) 
• Θρησκευτικά Β2 Γυμνασίου στις 6 Δεκεμβρίου 2019 (Υπ. Τασούλα Παπατρέχα) 
 
================================================================================ 
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Mentoring στα φιλολογικά μαθήματα 
 
Υπεύθυνοι καθηγητές: Ε. Παπαδοπούλου, Δ. Πετροπούλου, Α. Πιτρόπου, Π. Χιονίδης 
 
Εποπτεία δύο φοιτητριών του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών «Θεωρία, Πράξη και 
Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου» (Φιλοσοφική Σχολή, Ε.Κ.Π.Α.)  
 
================================================================================ 
 
Mentoring στο μάθημα της Ιστορίας 
 
Υπεύθυνος καθηγητής: Π. Χιονίδης 
 
Παρουσίαση δειγματικών διδασκαλιών σε φοιτητές του τέταρτου έτους του Τμήματος Ιστορίας 
και Αρχαιολογίας (Ε.Κ.Π.Α.): 25 Νοεμβρίου 2019 «Η διάδοση του χριστιανισμού στους Μοραβούς 
και τους Βούλγαρος» (τμήμα Β1) – 26 Νοεμβρίου 2019 «Η Φιλική Εταιρεία» (τμήμα Γ1). 
 
================================================================================ 
 
Δειγματικές Διδασκαλίες στη Νεοελληνική Λογοτεχνία και Δραματική ποίηση Γ΄ Γυμνασίου 
 
Υπεύθυνη καθηγήτρια: Δ. Πετροπούλου 
 
Έγιναν δειγματικές διδασκαλίες σε προπτυχιακούς φοιτητές των τμημάτων Φιλολογίας, Ιστορίας 
και Αρχαιολογίας και Φ. Π. Ψ. του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστήμιου Αθηνών στα 
παρακάτω αντικείμενα:    Νεοελληνική Λογοτεχνία και Δραματική ποίηση στη Γ΄ Γυμνασίου. Οι 
διδασκαλίες πραγματοποιήθηκαν κατά το πρώτο τετράμηνο. 
 
================================================================================ 
 
Mentoring στο μάθημα της Πληροφορικής 
 
Υπεύθυνοι καθηγητές: Δ. Σκυριανόγλου, Μ. Παναγιωτοπούλου 
 
Συνεργασία με το Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του ΕΚΠΑ για υποστήριξη φοιτητών 
στην εκπόνηση πτυχιακών εργασιών σε θέματα γνωστικού αντικειμένου της Πληροφορική που 
διδάσκονται στο σχολείο και στο πλαίσιο του μαθήματος «Σχολική τάξη και Μικροδιδασκαλία» 
με στόχο οι φοιτητές να έρθουν σε επαφή με τις τρέχουσες πραγματικές καταστάσεις 
διδασκαλίας και μάθησης στα ελληνικά σχολεία και να εμπνευστούν από την επαγγελματική 
εμπειρία των εκπαιδευτικών του σχολείου. 
 
================================================================================ 
 
Διδασκαλία σε φοιτητές του Τμήματος Μουσικών Σπουδών του ΕΚΠΑ 
 
Υπεύθυνη καθηγήτρια: Μ. Μιχαηλίδου 
 
Διδασκαλία σε φοιτητές του Τμήματος Μουσικών Σπουδών του ΕΚΠΑ στις 25/11/2019 στο 
πλαίσιο του μαθήματος «Πρακτική Διδασκαλία και Άσκηση Ι» (προσκεκλημένη από τη 
διδάσκουσα κυρία Σμαράγδα Χρυσοστόμου) 
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================================================================================ 
 
Διδασκαλία από την συντονίστρια ΠΕ79 (Μουσικών) κ. Ανδρέου Έλενα 
 
Υπεύθυνη καθηγήτρια: Μ. Μιχαηλίδου 
 
Πρόσκληση στη συντονίστρια για διδασκαλία σε δύο τμήματα του σχολείου μας (6/3/2020). 
 
================================================================================ 
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9. Διοικητικό και Βοηθητικό Προσωπικό  
 
Στο σχολείο δεν υπάρχει διοικητικό προσωπικό, υπάρχει μόνο 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. 
Δεν υπάρχει επιστάτης ούτε φύλακας. Μετά την έξοδο στη σύνταξη της επιστάτριας πριν περίπου 
δέκα χρόνια, δεν έγινε καμία τοποθέτηση, όπως και με φύλακα. Αποτέλεσμα όλων αυτών είναι η 
επανειλημμένη καταστροφή λουκέτων και κλειδαριών των εισόδων του κτιρίου και άλλων ζημιών 
για τις οποίες έχει ενημερωθεί ο Δήμος και ο Σ.Γ.&Κ. 
Επειδή στο σχολείο μας έρχονται μαθητές/τριες από διάφορες περιοχές και εκτός ορίων του 
Δήμου το σχολείο πρέπει να ανοίγει νωρίς, ώστε να εισέρχονται οι μαθητές/τριες που 
μεταφέρονται από τους γονείς τους. Αντίστροφα το μεσημέρι και μάλιστα μετά τους Ομίλους 
πρέπει κάποιος να φροντίσει για τους μαθητές/τριες που θα τους παραλάβουν οι γονείς τους. Για 
όλες αυτές τις εργασίες επιλαμβάνεται η κ. Ξαρχά (καθαρίστρια) χωρίς υποχρέωση και με δική 
της πρωτοβουλία, ώστε το σχολείο να λειτουργεί άψογα. 
 
 
 

10. Πολιτιστικές – Αθλητικές Δραστηριότητες – Άλλα Καινοτόμα Προγράμματα  
 
Όμιλοι: 
 
================================================================================ 
 
Όμιλος Κινηματογράφου – Κινηματογραφική Λέσχη: «Σινεμά «Το Ελληνικόν»: Εικόνες μιας 
χώρας που συνεχώς αλλάζει  
 
Υπεύθυνος καθηγητής: Δ. Σκυριανόγλου 
 
Στόχος του ομίλου ήταν η επαφή των μαθητών με τον ελληνικό κινηματογράφο και, μέσω της 
παρακολούθησης των ταινιών, η γενικότερη επαφή και γνωριμία με την τέχνη του 
κινηματογράφου. Οι μαθητές έμαθαν να αναζητούν τα μηνύματα μιας ταινίας, να προσεγγίζουν 
τις ταινίες ως τεκμήρια πολιτισμού και να αντιλαμβάνονται, μέσα από τις ταινίες, το ιστορικό 
πλαίσιο, τις συνθήκες αλλά και τις αλλαγές σε ποικίλους τομείς της ελληνικής κοινωνίας. 
Επιπλέον έμαθαν να μπορούν να συσχετίζουν τα καλλιτεχνικά δημιουργήματα (εν προκειμένω τις 
ταινίες) με την εποχή δημιουργίας τους και ασκήθηκαν στη συλλογική θέαση. Μέχρι το Μάρτιο 
του 2020 προβλήθηκαν και συζητήθηκαν αναλυτικά 11 ταινίες. 
 
Σύνδεσμοι: http://eclass.sch.gr/courses/G668263/ 
 
================================================================================ 
 
Όμιλος Αστρονομίας 
 
Υπεύθυνος καθηγητής: Γ. Χρήστου 
 
Στόχος του ομίλου ήταν η επαφή των μαθητών με φαινόμενα που σχετίζονται με την ηλιακή 
δραστηριότητα και να ανακαλύψουν την επίδρασή τους στο γήινο κλίμα. Στα πλαίσια του ομίλου 

http://eclass.sch.gr/courses/G668263/
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παρουσιάστηκαν και αναλύθηκαν διεξοδικά φαινόμενα όπως : Βόρειο και Νότιο Σέλας, σκοτεινή 
ενέργεια και σκοτεινή ύλη, Διαστολή Σύμπαντος, Κοσμολογικές θεωρίες. 
 
================================================================================ 
 
Όμιλος: Ο Β’ Παγκόσμιος Πόλεμος στην Ελλάδα και στην Ευρώπη 
 
Υπεύθυνη καθηγήτρια: Ε. Παπαδοπούλου 
 
Οι μαθητές μέσα από τη μελέτη αρχειακού υλικού, λογοτεχνικών βιβλίων και κινηματογραφικών 
ταινιών προσέγγισαν τα αίτια, τα γεγονότα και τις συνέπειες του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου. 
Προσπάθησαν να κατανοήσουν και να ερμηνεύσουν καταστάσεις και συμπεριφορές της 
περιόδου του Μεσοπολέμου και του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου και να προσεγγίσουν τις τεχνικές 
της ιστορικής έρευνας. Απώτερος στόχος ήταν η ενδυνάμωση της δημοκρατικής συνείδησης. Στα 
πλαίσια του ομίλου οι μαθητές επισκέφθηκαν την έκθεση «14 Ιστορίες Αντίστασης». 
 
================================================================================ 
 
Όμιλος Μουσικής «Πάμε... όπερα;» 
 
Υπεύθυνη καθηγήτρια: Μιχαηλίδου Ματίνα 
 
Στόχος του Ομίλου ήταν η επαφή των μαθητών με την όπερα, μέσω παρακολούθησης και 
ανάλυσης αποσπασμάτων από διάσημα έργα του οπερατικού ρεπερτορίου, αλλά κυρίως μέσω 
της πράξης. Έτσι λοιπόν, μετά από προετοιμασία των 18 μαθητών του σχολείου μας σε 
συνεργασία με το 2ο Πειραματικό Γυμνάσιο Αθηνών και το Μαράσλειο Πειραματικό Δημοτικό 
Σχολείο έγινε η παρουσίαση της παιδικής όπερας «Το μαγικό βιολί» σε μουσική Νίκου Ξανθούλη 
και λιμπρέτο Μαριβίτας Γραμματικάκη. Στην εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε  στο αμφιθέατρο 
τελετών του 2ου Πειραματικού Σχολείου Αθηνών στις 20/12/2019 στο πρώτο μέρος οι μαθητές 
του κάθε σχολείου έψαλαν κάλαντα ενώ στο δεύτερο μέρος παρουσίασαν όλοι μαζί την όπερα. 
Την εκδήλωση πλαισίωσε μικρή ορχήστρα και τη διηύθυνε ο ίδιος ο συνθέτης.  
 
================================================================================ 
 
Όμιλος: «Οικουμενικό Πατριαρχείο Κωνσταντινούπολης: Φάρος του πολιτισμού και της 
Ορθοδοξίας» 
 
Υπεύθυνη καθηγήτρια: Παπατρέχα Τασούλα 
 
Στόχος του ομίλου ήταν οι μαθητές να ασχοληθούν με τον σημαντικό ρόλο που έχει παίξει το 
Οικουμενικό Πατριαρχείο στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Τον ρόλο του Οικουμενικού Πατριαρχείου 
Κωνσταντινούπολης στην διατήρηση της ενότητας της Εκκλησίας. Στην διάδοση και την 
διαφύλαξη της Χριστιανικής πίστης σε δύσκολες εποχές για τον Χριστιανισμό: διωγμοί, αιρέσεις, 
εικονομαχία, σχίσμα, σταυροφορίες, οθωμανική κυριαρχία, οικολογικό ζήτημα, πολιτισμός κ.ά.  
τον ρόλο του Οικουμενικού Πατριαρχείου στην αποκατάσταση των σχέσεων με την 
Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία μετά το οριστικό σχίσμα το 1054, την άρση αναθεμάτων αλλά και με 
τις άλλες θρησκείες, όπως τον Ιουδαϊσμό, το Ισλάμ τις θρησκείες της Άπω Ανατολής κ.ά.. 
Ασχοληθήκαμε με την συμβολή του Οικουμενικού Πατριαρχείου στα γράμματα, τις τέχνες και  
τον πολιτισμό. Την Θεολογική Σχολή της Χάλκης, την Μεγάλη του Γένους Σχολή, την Αγία Σοφία, 
την Μονή της Χώρας, την Ζωοδόχος Πηγή του Μπαλουκλή, το Ζωγράφειο Λύκειο κ.ά. 
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================================================================================ 
 
Όμιλος Θεάτρου: Paper on Stage  
 
Υπεύθυνη καθηγήτρια: Χ. Κάλφογλου 
 
Στόχος του ομίλου ήταν η ανάπτυξη της πολλαπλής νοημοσύνης των μαθητών, η καλλιέργεια της 
δημιουργικότητάς τους και της ικανότητάς τους να μεταγράφουν κείμενα με τη μορφή θεατρικού 
έργου και να τα δραματοποιούν. Στις συναντήσεις μας, συνδέσαμε κείμενα με άλλες μορφές 
τέχνης μέσω της δραματοποίησης και της εικαστικής-σκηνικής καθώς και της μουσικής 
επένδυσής τους, συνομιλήσαμε με θεατρικά κείμενα, χρησιμοποιήσαμε τη διαγλωσσική 
μετάφραση ως εργαλείο κατανόησης και μετάπλασης κειμένων και, τέλος, με διαδικτυακή 
συνεργασία, οι μαθητές συνέγραψαν θεατρικό έργο βασισμένο στα εφηβικά βιώματά τους.   
 
================================================================================ 
 
Όμιλος Space Camp  
 
Εμπλεκόμενοι εκπαιδευτικοί και φορείς: Space Camp Turkey 
 
Υπεύθυνη καθηγήτρια: Μ. Δαμάσκου 
 
Ο όμιλος Space camp βασίζεται στο πρόγραμμα Future Explorers (FEP) και συνδέει 
εκπαιδευτικούς και μαθητές με το Space Camp Τουρκίας. Χρησιμοποιεί τη διαστημική 
εκπαίδευση για να διευρύνει τις γνώσεις τους για τον κόσμο γύρω τους. Το πρόγραμμα 
χρησιμοποιεί την  συνεργατική έρευνα, την πρακτική επιστήμη και την  διαστημική εκπαίδευση 
ως εργαλεία για να ενθαρρύνουν τα μικρά παιδιά να σπουδάσουν Επιστήμη, Τεχνολογία, 
Μηχανική, Τέχνη και Μαθηματικά (STEAM) θέματα. Το πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί για να 
προκαλέσουν τους μαθητές να εξερευνήσουν τις δυνατότητές τους, καθώς και το σύμπαν, και να 
γίνουν η επόμενη γενιά εξερευνητών. 
 
================================================================================ 
 
Όμιλος Ανταλλαγής Μαθητών - Γαλλίας  
 
Υπεύθυνοι καθηγητές: M. Παναγιωτοπούλου, Β. Κωστόπουλος 
 
Πρόκειται για ένα πρόγραμμα που έχει γίνει παράδοση στο σχολείο μας, ξεκίνησε το 1998 και 
συνεχίζεται με επιτυχία μέχρι και την τρέχουσα σχολική χρονιά. Οι μαθητές του σχολείου μας, 
στα πλαίσια του προγράμματος, αναλαμβάνουν να φιλοξενήσουν Γάλλους μαθητές του 
αδελφοποιημένου σχολείου, Collège Luise Michel de Saint Juste en Chaussée. Αντίστοιχα οι 
Γάλλοι μαθητές αναλαμβάνουν να φιλοξενήσουν τους Έλληνες μαθητές στη Γαλλία. 
 
Οι μαθητές συμμετέχοντας στο πρόγραμμα, τους δίνεται η δυνατότητα να βελτιώσουν την 
αυτονομία και την κοινωνικότητά τους, να ενισχύσουν τις απαραίτητες δεξιότητες για την 
προσωπική τους ανάπτυξη, να διευρύνουν τους γλωσσικούς και πολιτιστικούς τους ορίζοντες, να 
συνειδητοποιήσουν την ανάγκη εκμάθησης ξένων γλωσσών, να εξοικειωθούν με τη χρήση web 
2.0 εργαλείων και τέλος να ενισχύσουν την ικανότητα συνεργασίας μέσω της δημιουργίας 
ομάδων στο χώρο του σχολείου. 
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Επιπλέον πραγματοποιούνται δράσεις στα πλαίσια του προγράμματος  eTwinning, σε συνεργασία 
με τους μαθητές των δύο χωρών. 
 
9 έως 17 Οκτωβρίου 2019: Φιλοξενία των Γάλλων μαθητών και καθηγητών στην Αθήνα   
 
Σύνδεσμος: http://gym-peir-ag-anarg.att.sch.gr/new/index.php/2013-11-09-09-59-34/2013-11-
09-09-59-36/599-10-2019 
 
Δυστυχώς λόγω της έκτακτης διακοπής των μαθημάτων (Covid-19) δεν υλοποιήθηκε η 
προγραγραμματισμένη εκπαιδευτική μετακίνηση στη Γαλλία το Μάρτιο του 2020. 
 
Σύνδεσμος του ψηφιακού πίνακα ανακοινώσεων του προγράμματος:  
https://padlet.com/panagiotmaria02/kbub7qkph1pc 
 
================================================================================ 
 
 
  

http://gym-peir-ag-anarg.att.sch.gr/new/index.php/2013-11-09-09-59-34/2013-11-09-09-59-36/599-10-2019
http://gym-peir-ag-anarg.att.sch.gr/new/index.php/2013-11-09-09-59-34/2013-11-09-09-59-36/599-10-2019
https://padlet.com/panagiotmaria02/kbub7qkph1pc
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Παραγωγή Διδακτικού Υλικού: 
 
================================================================================ 
 
Παραγωγή Διδακτικού υλικού στη Φυσική Α’ Γυμνασίου 
 
Υπεύθυνος καθηγητής: Γ. Χρήστου 
 
Στο πλαίσιο των μαθημάτων της Φυσικής  (Α΄ Γυμνασίου), χρησιμοποιήθηκαν για τη διεξαγωγή 
του μαθήματος φύλλα εργασίας. Το πρωτότυπο υλικό που χρησιμοποιήθηκε έχει κατατεθεί 
εκτυπωμένο στο Πειραματικό Γυμνάσιο Αγίων Αναργύρων. 
 
================================================================================ 
 
Παραγωγή Διδακτικού Υλικού στο μάθημα της Πληροφορικής 
 
Υπεύθυνος καθηγητής: Δ. Σκυριανόγλου 
 
Πληροφορική Α’ Γυμνασίου: 
Δημιουργήθηκαν αναλυτικές παρουσιάσεις για τα κεφάλαια  «Προστασία Λογισμικού», 
«Πειρατεία Λογισμικού», «Γνωριμία με το Διαδίκτυο» και «Παγκόσμιος Ιστός». Επίσης 
δημιουργήθηκαν πρωτότυπες σημειώσεις για τον τρόπο οργάνωσης και δημιουργίας μιας 
παρουσίασης καθώς και ενδεικτικό υλικό. Το διδακτικό υλικό είναι διαθέσιμο από την 
πλατφόρμα της Η-Τάξης στην διεύθυνση: https://eclass.sch.gr/courses/G668165/ 
 
Πληροφορική Β’ Γυμνασίου: 
Δημιουργήθηκαν πρωτότυπες σημειώσεις και ασκήσεις στο κεφάλαιο “Ψηφιακός Κόσμος» (Οι 
έννοιες Ψηφιακός-Αναλογικός, Αναπαράσταση Χαρακτήρων, Αναπαράσταση Εικόνων, 
Πλεονεκτήματα Ψηφιακών Αναπαραστάσεων) και στο κεφάλαιο «Πολυμέσα» (αναπαράσταση 
εικόνων-μοντέλο RGB, αναπαράσταση ήχου-δειγματοληψία). Επίσης δημιουργήθηκε αναλυτική 
παρουσίαση για το κεφάλαιο «Δίκτυα Υπολογισμών».  Το διδακτικό υλικό είναι διαθέσιμο από 
την πλατφόρμα της Η-Τάξης στην διεύθυνση:  https://eclass.sch.gr/courses/G668166/ 
 
Πληροφορική Γ’ Γυμνασίου:  
Δημιουργήθηκαν Φύλλα Εργασίας με δραστηριότητες και ασκήσεις στο Κεφάλαιο «Ο 
Προγραμματισμός στην Πράξη» με έμφαση στην ανάλυση/σύνθεση προβλήματος, χρήση της 
δομής επανάληψης, χρήση διαδικασιών, χρήση μεταβλητών, χρήση εντολών εισόδου/εξόδου. 
Δημιουργήθηκαν επίσης αναλυτικές σημειώσεις και ασκήσεις για τη δομή επιλογής. Το διδακτικό 
υλικό είναι διαθέσιμο από την πλατφόρμα της Η-Τάξης στην διεύθυνση: 
https://eclass.sch.gr/courses/G668148/ 
 
================================================================================ 
 
Παραγωγή Διδακτικού Υλικού στο μάθημα της Πληροφορικής 
 
Υπεύθυνη καθηγήτρια: Μ. Παναγιωτοπούλου 
 
Παραγωγή πρόσθετου βοηθητικού υλικού για την εμπέδωση της ύλης του μαθήματος της 
Πληροφορικής (Α΄, Β’ και Γ’ Γυμνασίου). 
Το υλικό βρίσκεται αναρτημένο στις αντίστοιχες Ηλεκτρονικές Τάξεις (ΠΣΔ) του μαθήματος. 

https://eclass.sch.gr/courses/G668165/
https://eclass.sch.gr/courses/G668166/
https://eclass.sch.gr/courses/G668148/
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Σύνδεσμοι:  
https://eclass.sch.gr/courses/G668225/ 
https://eclass.sch.gr/courses/G668226/ 
https://eclass.sch.gr/courses/G668247/ 
 
================================================================================ 
 
Παραγωγή Διδακτικού Υλικού στο μάθημα των Αρχαίων Ελληνικών από Μετάφραση Α’ 
Γυμνασίου (Οδύσσεια) 
 
Υπεύθυνη καθηγήτρια: Ε. Παπαδοπούλου 
 
Το πρόσθετο υλικό που παράχθηκε στο μάθημα των Αρχαίων Ελληνικών από Μετάφραση Α’ 
Γυμνασίου (Οδύσσεια) και αξιοποιήθηκε κατά τη διάρκεια του μαθήματος έχει κατατεθεί 
εκτυπωμένο στο ΠΓΑΑ. 
 
================================================================================ 
 
Παραγωγή διδακτικού υλικού στο μάθημα της Μουσικής 
 
Υπεύθυνη Καθηγήτρια: Μ. Μιχαηλίδου 
 
Η παραγωγή διδακτικού υλικού περιλαμβάνει Φύλλα Ακρόασης προσαρμοσμένα στο ήδη 
υπάρχον υλικό των βιβλίων και των τριών τάξεων με επιπλέον μουσικά ακουστικά παραδείγματα 
για αναλύσεις και συγκρίσεις.  
================================================================================ 
 
Παραγωγή Διδακτικού υλικού στο μάθημα των Αγγλικών 
 
Υπεύθυνος καθηγητής: Χ. Κάλφογλου 
 
Παράχθηκε διδακτικό υλικό για τη διδασκαλία της γραμματικής μέσω της αφήγησης, διαφόρων 
τύπων εννοιολογικών χαρτών, την αποτύπωση του περιεχομένου αυθεντικών κειμένων σε μορφή 
σημειώσεων (πίνακα), για τη διδασκαλία του λεξιλογίου (Αγγλικά-Α’ τάξη) καθώς και για τη 
διδασκαλία θεμάτων οικολογικού περιεχομένου, μεταξύ άλλων (Αγγλικά-Β’ τάξη). Επίσης, 
δημιουργήθηκε υλικό στο πλαίσιο της Ενοποιημένης Διδασκαλίας Περιεχομένου και Γλώσσας στο 
χώρο της Ιστορίας της Τέχνης και της Χημείας στις τάξεις Α’ και Β’ αντίστοιχα. Το υλικό αυτό έχει 
σταλεί ηλεκτρονικά στο σχολείο και έχει επίσης εκτυπωθεί.  
 
================================================================================ 
 
 
Παραγωγή Διδακτικού υλικού στο μάθημα των Μαθηματικών 
 
Υπεύθυνος καθηγητής: Χ. Μουρατίδης 
 
Παράχθηκε πρωτότυπο υλικό για τα μαθηματικά της Α΄ και Γ΄ τάξης, σε φύλλα εργασίας, τα οποία 
προστέθηκαν στα ήδη υπάρχοντα «Τετράδια Μαθητή» των αντίστοιχων τάξεων, και βρίσκονται 

https://eclass.sch.gr/courses/G668225/
https://eclass.sch.gr/courses/G668226/
https://eclass.sch.gr/courses/G668247/
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στη βιβλιοθήκη του σχολείου, όπως επίσης είναι αναρτημένα στην η-Τάξη του σχολείου μας στις 
παρακάτω διευθύνσεις. 
https://eclass.sch.gr/courses/G668115/ 
https://eclass.sch.gr/courses/G668111/ 
 
Ολοκληρώθηκαν οι διορθώσεις και εισαγωγή πρόσθετων στοιχείων στη δεύτερη έκδοση του 
βιβλίου : Μαθηματικά Γ΄ Λυκείου, ΑΝΑΛΥΣΗ Ι, 2020. Το βιβλίο βρίσκεται στη βιβλιοθήκη του 
σχολείου και στη διεύθυνση: 
http://blogs.sch.gr/cmour/files/2020/07/ΑΝΑΛΥΣΗ-Ι-2020.pdf 
 
  

https://eclass.sch.gr/courses/G668115/
https://eclass.sch.gr/courses/G668111/
http://blogs.sch.gr/cmour/files/2020/07/ΑΝΑΛΥΣΗ-Ι-2020.pdf
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Συνθετικές εργασίες (Project): 
 
================================================================================ 
 
Συνθετικές εργασίες στο μάθημα της Πληροφορικής: Από την ιστορία της Πληροφορίας και της 
Πληροφορικής 
 
Υπεύθυνος καθηγητής: Δ. Σκυριανόγλου 
 
Στο πλαίσιο του μαθήματος της Πληροφορικής της Α΄ Γυμνασίου οι μαθητές διδάχθηκαν τη 
διαδικασία οργάνωσης και προετοιμασίας μια παρουσίασης. Όλοι οι μαθητές έφτιαξαν μια 
παρουσίαση για το Σπήλαιω του Λασκώ και κατόπιν ανέλαβαν τη δημιουργία παρουσιάσεων με  
θέματα από την ιστορία της Πληροφορίας και της Πληροφορικής. Οι εργασίες των μαθητών 
παρουσιάστηκαν στην τάξη από τους ίδιους 
 
================================================================================ 
 
Συνθετικές εργασίες (Project) στο μάθημα της Φυσικής: 
 

Υπεύθυνος καθηγητής: Γ. Χρήστου 
 
Ανατέθηκαν στους μαθητές της Γ Γυμνασίου οι εργασίες με θέμα: 

1. Ζωή και επιστημονικό έργο του Ισαάκ Νεύτωνα 
2. Ζωή και επιστημονικό έργο του Νίκολα Τέσλα 
3. Ηλεκτρικό ρεύμα - Οφέλη και κίνδυνοι 

Ανατέθηκαν στους μαθητές της Β Γυμνασίου οι εργασίες με θέμα: 
1. Ζωή και έργο του Ισαάκ Νεύτωνα 
2. Δημιουργία και καταστροφή του Σύμπαντος 
3. Αστεροειδείς Κομήτες Μετεωρίτες 
4. Πλανήτες ηλιακού συστήματος 

 
================================================================================ 
 
Διαθεματικό Project  Ν. Λογοτεχνίας- Μουσικής  
 
Υπεύθυνες Καθηγήτριες: Ε. Παπαδοπούλου, Μ. Μιχαηλίδου 
 
Οι μαθητές παρακολούθησαν τον έρωτα δύο νέων στις αρχές του 12ου-13ου αιώνα μέσα από το 
έμμετρο ερωτικό μυθιστόρημα «Λίβιστρος και Ροδάμνη» και προσέγγισαν τον τρόπο που 
εκφράζεται το ερωτικό αίσθημα στην κοινωνία της εποχής σε σχέση με το ντουέτο Papageno & 
Papagena  στο Μαγικό Αυλό του Μότσαρτ. 
 
================================================================================ 
 
Project «Ο συνθέτης του μήνα» 
 
Υπεύθυνη Καθηγήτρια: Μ. Μιχαηλίδου 
 
Κατά το σχολικό έτος 2019-2020 πραγματοποιήθηκε το συγκεκριμένο project για τους μαθητές 
όλων των τάξεων. Παρουσιάστηκαν ομαδικά από τους μαθητές ανά μήνα βιογραφικά και 
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εργογραφικά στοιχεία για τους παρακάτω συνθέτες. Μετά την παρουσίαση δινόταν Φύλλο 
Ακρόασης με ακροάσεις γνωστών ή κατάλληλων για το επίπεδο των μαθητών μουσικών έργων, 
τα οποία άκουγαν, ανέλυαν ή συνέκριναν με άλλα παρεμφερή (του ίδιου ή και άλλων συνθετών). 
Αναλυτικά, ανά μήνα και ανά τάξη παρουσιάστηκαν οι συνθέτες: 

 

2019-2020 Α’ τάξη Β’ τάξη Γ’ τάξη 

ΣΕΠ Prokofiev De Falla Britten  

ΟΚΤ Saint-Saens  Offenbach  Purcell  

ΝΟΕ Vivaldi  Paganini  Vaughan-Williams 

ΔΕΚ Debussy  Grieg Mendelssohn 

ΙΑΝ Rossini  Handel Mussorgsky 

ΦΕΒ Tchaikovsky  Bizet Dvořák 

ΜΑΡ Bach Brahms Stravinsky 

ΑΠΡ Schubert Monteverdi Bartok 

ΜΑΪ Liszt  Strauss II Villa -Lobos 

 
================================================================================ 
 
Project στο μάθημα των Θρησκευτικών: 
 
Υπεύθυνη καθηγήτρια: Τ. Παπατρέχα 
 
Οι μαθητές της Γ   Γυμνασίου στα πλαίσια της Θεματικής Ενότητας 1 : «Λατρεία και τέχνη στην 
Ανατολή και στη Δύση. i. Αρχιτεκτονική, ζωγραφική, γλυπτική, βιτρό, μουσική», επέλεξαν το 
θέμα, χωρίστηκαν σε ομάδες, μοιράστηκαν οι ρόλοι, συγκέντρωσαν το υλικό, το συνέθεσαν και 
παρουσίασαν το αποτέλεσμα της εργασίας τους στην τάξη.  
 
Oι 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.  
 
Oι μαθητές της Α’ Γυμνασίου, στα πλαίσια της Θεματικής Ενότητας 2 «Η δυναμική των 
συναντήσεων», συμμετείχαν σε project με θέμα «Φιλοτεχνώντας την συνάντηση του Μικρού 
Πρίγκιπα με την αλεπού».  
 
================================================================================ 
 
Project στο μάθημα των Αγγλικών: 
 
Υπεύθυνη καθηγήτρια: Χ. Κάλφογλου 
 
Project στο μάθημα των Αγγλικών: ανατέθηκε στους μαθητές της Β’ Γυμνασίου παραγωγή 
ερωτηματολογίων με θέμα τον ελεύθερο χρόνο και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με στόχο τη 
συγκέντρωση δεδομένων και την ανάλυσή τους. Επίσης, ανατέθηκε σε ομάδα μαθητών της Β’ 
τάξης η παρουσίαση βιβλίων με στόχο να ψηφιστεί ως καλύτερη η πειστικότερη παρουσίαση. Οι 
μαθητές της Β’ Γυμνασίου συνομίλησαν επίσης με έργα εννοιολογικής τέχνης σε συνεργασία με 
το ΕΜΣΤ και παρήγαγαν τη δική τους αφήγηση σε σχέση με τα έργα αυτά. Οι αφηγήσεις αυτές 
αναρτώνται στο Facebook του ΕΜΣΤ με τη μορφή βίντεο σε τρεις συνέχειες. Σύνδεσμος: 
https://www.facebook.com/watch/?v=738444090228047 

https://www.facebook.com/watch/?v=738444090228047
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================================================================================ 
 
Project: Σύγχρονη διατροφή στο πλαίσιο του μαθήματος «Νεοελληνική Γλώσσα  Α΄ Γυμνασίου 
 
Υπεύθυνη καθηγήτρια: Δ. Πετροπούλου 
 
Παρουσιάστηκαν  εργασίες από τους μαθητές στα εξής θέματα:  
 
α) μεσογειακή διατροφή,  
β) νευρική ανορεξία-βουλιμία,  
γ) παχυσαρκία και συνέπειες,  
δ) διατροφή και προβλήματα υγείας,  
ε) μεταλλαγμένα-γενετικά τροποποιημένα τρόφιμα 
στ) πρόσθετα, συντηρητικά . 
 
Έρευνα στο πλαίσιο του ίδιου μαθήματος οι μαθητές συνέλεξαν στοιχεία για τη διατροφή τους 
και συνέθεσαν τη δική τους πυραμίδα διατροφής στην προσπάθεια να συνειδητοποιήσουν τι 
τρώνε και να συγκρίνουν τα δικά τους δεδομένα με το πρότυπο μεσογειακής διατροφής που 
προτείνεται από τους οργανισμούς υγείας. 
 
================================================================================ 
 
Project: Μουσεία του κόσμου 
 
Υπεύθυνη καθηγήτρια: Δ. Πετροπούλου 
 
Οι μαθητές της Α΄ Γυμνασίου παρουσίασαν εργασίες για τα πιο παράξενα μουσεία του κόσμου.  
 
================================================================================ 
 
 
Εκπαιδευτικά Προγράμματα: 
 
================================================================================ 
 
Συμμετοχή στο Act Project- Ιδιότητα του Ενεργού Πολίτη (Erasmus+):  
 
Υπεύθυνες Καθηγήτριες: Ε. Παπαδοπούλου, Τ. Παπατρέχα 
 
Το σχολείο συμμετείχε σε έρευνα που διενεργείται από διεπιστημονική ομάδα ερευνητών του 
Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής και 
του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, στο πλαίσιο διεθνούς ερευνητικού 
Προγράμματος στο οποίο συμμετέχουν αντίστοιχοι κρατικοί φορείς και πανεπιστημιακά 
ιδρύματα από τη Γαλλία, τη Μεγάλη Βρετανία και την Ισπανία. Το πρόγραμμα ονομάζεται: “ACT- 
Active Citizens Project ERASMUS +” και αφορά στην εκπαίδευση στην «Ιδιότητα του Ενεργού 
Πολίτη» των μαθητών του Γυμνασίου. 
 
Διενεργήθηκαν δράσεις για την ενίσχυση των πολιτικών και κοινωνικών ικανοτήτων των 
μαθητών. Στο πλαίσιο του μαθήματος της Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής οι μαθητές της Γ’ 
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Γυμνασίου συμμετείχαν στο Act Project. Οι στόχοι που τέθηκαν ήταν: η καταπολέμηση των 
διακρίσεων, η κοινωνική ένταξη και η πολιτισμική ετερότητα. 
 
================================================================================ 
 
Συμμετοχή στο πρόγραμμα Erasmus + KA2, με αριθμό σύμβασης:  -2018-1-FR01-KA229-047689_3 

και τίτλο “Developing and Implementing New Strategies in Maths connected Curricular Subjects” 
 
Υπεύθυνος καθηγητής: Β. Κωστόπουλος, Χ. Μουρατίδης 
 
Συμμετοχή όλου του συλλόγου διδασκόντων στην παιδαγωγική ομάδα του Πειραματικού 
Γυμνασίου Αγ. Αναργύρων για το σχολικό έτος 2019 -2020. Οι δραστηριότητες του προγράμματος 
απασχόλησαν το σύνολο σχεδόν του μαθητικού πληθυσμού του σχολείου μας. 
 
================================================================================ 
 
 
Συμμετοχή σε μαθητικούς διαγωνισμούς: 
 
================================================================================ 
 
Συμμετοχή στον Μαθητικό Διαγωνισμό Πληροφορικής και Υπολογιστικής Σκέψης Bebras 
 
Υπεύθυνοι καθηγητές: Δ. Σκυριανόγλου, Μ. Παναγιωτοπούλου 
 
Με τη συμμετοχή 84 μαθητών και μαθητριών του ΠΓ Αγ. Αναργύρων διεξήχθη ο φετινός 
Μαθητικός Διαγωνισμός Πληροφορικής και Υπολογιστικής Σκέψης Bebras. Οι μαθητές είχαν την 
ευκαιρία να δοκιμάσουν τις δυνάμεις τους επιλύοντας προβλήματα που απαιτούν την εφαρμογή 
λογικής και υπολογιστικής σκέψης. Σύνδεσμος:  
http://gym-peir-ag-anarg.att.sch.gr/new/index.php/2013-11-09-09-59-29/2019-2020/612-bebras-
2019 
 
================================================================================ 
 
Συμμετοχή στους Ρητορικούς Αγώνες «Πρωταγόρας» 
 
Υπεύθυνη καθηγήτρια: Α. Πιτρόπου 
 
Συμμετοχή τριών μαθητικών ομάδων  στους Ρητορικούς Αγώνες «Πρωταγόρας» (Οργανισμός 
Άφιξις) 
 
================================================================================ 
 
«Με χρονοκάψουλα την ελληνική γλώσσα ταξιδεύουμε στην Ιατρική» Μία πρόταση 
δραματοποίησης για το γλωσσικό μάθημα στο γυμνάσιο 
 
Υπεύθυνοι καθηγητές: Α. Πιτρόπου, Π. Χιονίδης 
 
Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ελληνικής Γλώσσας και σχετική εκδήλωση, στην οποία 
συμμετείχε το Πειραματικό Γυμνάσιο Αγίων Αναργύρων, επιχειρείται η επαφή των μαθητών με 

http://gym-peir-ag-anarg.att.sch.gr/new/index.php/2013-11-09-09-59-29/2019-2020/612-bebras-2019
http://gym-peir-ag-anarg.att.sch.gr/new/index.php/2013-11-09-09-59-29/2019-2020/612-bebras-2019
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την ιστορική πορεία της ελληνικής γλώσσας, όπως διαπιστώνεται στον τομέα της ιατρικής 
ορολογίας, με την αξιοποίηση, επιπλέον, θεατρικών τεχνικών. Αξιοποιούνται κείμενα των 
Ιπποκράτη, Αριστοτέλη, Γαληνού και Κέλσου, από την κλασική, ελληνιστική και ρωμαϊκή περίοδο, 
και μεταφράζονται, παραφράζονται ή διατηρούνται στην αγγλική γλώσσα, κείμενα των 
Παράκελσου, Αδαμάντιου Κοραή και Σίγκμουντ Φρόιντ συνεκτικό στοιχείο τους συνιστά η 
παρουσία ορολογίας που «επιβιώνει» και σήμερα στην ιατρική και γίνεται εύκολα κατανοητή 
από μαθητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Υπηρετείται, έτσι, ένας από τους βασικούς 
στόχους διδασκαλίας της γλώσσας, σύμφωνα με το Αναλυτικό Πρόγραμμα, να σχηματίσουν οι 
μαθητές «απτή εικόνα για τη μορφή που είχε η γλώσσα μας μέσα στο πέρασμα των αιώνων» και 
να εξοικειωθούν με την έννοια της γλωσσικής αλλαγής. Επιπλέον, το ενιαίο κείμενο 
δραματοποιείται, τα καθαρά γλωσσικά στοιχεία μετατρέπονται σε οπτικοακουστικά, σε μία 
διαδικασία που στηρίζεται στον αλληλοσεβασμό, τη συνεργατικότητα, την εκδήλωση δεξιοτήτων 
του μαθητή και καλλιεργεί την παιδαγωγική σχέση ανάμεσα σε εκπαιδευτικούς και μαθητές. 
Σύνδεσμος: http://www.odeg.gr/oi-ekdhlwseis-mas/1107-eortasmos-phelgl-08-02-2020.html 
 
================================================================================ 
 
Συμμετοχή στον Ευρωπαϊκό διαγωνισμό “Jan Amos Comenius 2019” 
 
Υπεύθυνοι καθηγητές: Χ. Μουρατίδης, Π. Χιονίδης 
 
Συμμετοχή του σχολείου μας στον Ευρωπαϊκό διαγωνισμό, με έργα και δράσεις Ευρωπαϊκού 
προσανατολισμού. 
 
================================================================================ 
 
 
Άλλες δράσεις και εκδηλώσεις: 
 
================================================================================ 
 
Βραδιά του ερευνητή - Συμμετοχή στη «Βραδιά Ερευνητή»   
 
Ημερομηνία-Τόπος: Παρασκευή 27 Σεπτεμβρίου. Κέντρο πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος». 
 
Υπεύθυνος καθηγητής: Γ. Χρήστου 
 
Στόχος της συμμετοχής ήταν η παρουσίαση πειραμάτων Φυσικής Χημείας από τους μαθητές του 
σχολείου με την καθοδήγηση του εκπαιδευτικού Χρήστου Γ. Στα πλαίσια της δράσης οι μαθητές 
είχαν την ευκαιρία να παρατηρήσουν και οι ίδιοι πειραματικές διαδικασίες που λάμβαναν χώρα 
από σχολεία ή και οργανισμούς. 
 
================================================================================ 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.odeg.gr/oi-ekdhlwseis-mas/1107-eortasmos-phelgl-08-02-2020.html
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Έρευνες Δράσης 
 
Υπεύθυνοι καθηγητές: Ε. Παπαδοπούλου, Γ. Χρήστου 
 
1.  Τίτλος: «Η σχέση της σχολικής επίδοσης των μαθητών με το πολιτισμικό κεφάλαιο της 
οικογένειας την εμπλοκή γονέων στην καθημερινή σχολική ζωή των παιδιών τους και την επιλογή 
του μελλοντικού επαγγέλματος». Ειρήνη Παπαδοπούλου, Γεώργιος Χρήστου 
2.  Τίτλος: Η συμβολή της βαθμολογίας της σχολικής επίδοσης στην διαμόρφωση των 
επαγγελματικών προσδοκιών και φιλοδοξιών των μαθητών». Ειρήνη Παπαδοπούλου, Γεώργιος 
Χρήστου 
3.  Τίτλος: «Η σχέση των μαθητών με τη γνώση και με τον τρόπο με τον οποίο 
κοινωνικοποιούνται» . Ειρήνη Παπαδοπούλου, Γεώργιος Χρήστου 
4.  Τίτλος: «Διατροφικές συνήθειες των μαθητών γυμνασίου στο σχολικό περιβάλλον». Ειρήνη 
Παπαδοπούλου, Γεώργιος Χρήστου 
5.  Τίτλος: «Απόψεις και στάσεις των μαθητών για την παρουσία μεταναστών στην Ελληνική 
κοινωνία και στο σχολικό περιβάλλον». Ειρήνη Παπαδοπούλου, Γεώργιος Χρήστου 
 
================================================================================ 
 
Συμμετοχή στην Ευρωπαϊκή και Παγκόσμια Εβδομάδα του Κώδικα (Hour of Code) 
 
Υπεύθυνοι καθηγητές: Δ. Σκυριανόγλου, Μ. Παναγιωτοπούλου 
 
Όπως κάθε χρόνο έτσι και το σχολικό έτος 2019-2020 το ΠΓ Αγ . Αναργύρων συμμετείχε τόσο στην 
Ευρωπαϊκή (5-20/10/2019) όσο και στην Παγκόσμια Εβδομάδα του Κώδικα (9-15/12/2019). 
Σκοπός της πρωτοβουλίας της Ώρας του Κώδικα είναι να φέρει τους μαθητές όλου του κόσμου σε 
επαφή με το αντικείμενο του προγραμματισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών, το οποίο αποτελεί 
ένα εξαιρετικά χρήσιμο και δημιουργικό εργαλείο με εφαρμογή πρακτικά σε κάθε ανθρώπινη 
δραστηριότητα. 
 
================================================================================ 
 
Βιωματικές δράσεις στα φιλολογικά μαθήματα 
 
Υπεύθυνη καθηγήτρια: Α. Πιτρόπου 
 
Στο πλαίσιο της διδασκαλίας των διαφόρων μαθημάτων υλοποιήθηκαν και κάποιες βιωματικές 
δράσεις.  
 

 Ανασύνθεση της όρχησης και του μέλους των χορικών της Ελένης του Ευριπίδη με 
αξιοποίηση των μουσικών οργάνων του σχολείου καθώς και σύγχρονων λαικών μουσικών 
οργάνων των μαθητών , με την συνοδεία τραγουδιού (μονωδίας) από μαθήτριες και την 
αξιοποίηση σύγχρονης σκευής.  

 

 Ανασύνθεση της όρχησης και του μέλους των χορικών της Ελένης του Ευριπίδη με 
αξιοποίηση των μουσικών οργάνων του σχολείου. 
 

 Δραματοποίηση λογοτεχνικών κειμένων από ομάδα μαθητών μέσω θεατρικού δρώμενου, 
αλλά και κατασκευής κινηματογραφικής ταινίας μικρού μήκους (Νεοελληνική Λογοτεχνία Α΄ 
Γυμνασίου). 
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 Αξιοποίηση σύγχρονων ομαδικών παιχνιδιών γνώσεων για την κατάκτηση του λεξιλογίου των 
Αρχαίων Ελληνικών κειμένων και δραματοποίηση επιλεγμένων κειμένων από μαθητές στο 
πλαίσιο του μαθήματος Αρχαία Ελληνική Γλώσσα Α΄ Γυμνασίου. 
 

 Συνθετικές ομαδικές εργασίες  με θέμα την Μικρασιατική καταστροφή και αξιοποίηση 
οικογενειακών κειμηλίων των μαθητών και σπάνιου φωτογραφικού υλικού από Μικρασιάτες 
προγόνους των συμμετεχόντων. 
 

 Σύνθεση, διανομή και επεξεργασία ερωτηματολογίου εν είδει έρευνας πεδίου σχετικά με το 
βαθμό ανεκτικότητάς μας απέναντι στο διαφορετικό στο πλαίσιο της Ενότητας 3 της 
Νεοελληνικής Γλώσσας Γ΄ Γυμνασίου. 

 
================================================================================ 
 
Χριστουγεννιάτικη θεατρική παράσταση 
 
Υπεύθυνες καθηγήτριες: Χ. Κάλφογλου, Α. Πιτρόπου 
 
Χριστουγεννιάτικη θεατρική παράσταση βασισμένη στο έργο του Τ. Ντίκενς «Χριστουγεννιάτικη 
ιστορία» διασκευασμένη στα Αγγλικά και στα Ελληνικά. 
 
================================================================================ 
 
 
Δεν πραγματοποιήθηκαν προγραμματισμένες δραστηριότητες, λόγω πανδημίας: 
 

- Πανελλήνια δραστηριότητα «Πείραμα του Ερατοσθένη» 
- Έκθεση και προβολή έργων “Athens Science Festival 2020” 
- Συμμετοχή στο θερινό πρόγραμμα “Space Camp” στη Σμύρνη Τουρκίας 
- Διαγωνισμός Λογικής και επίλυσης Γρίφων. 

 
================================================================================ 
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11. Λειτουργία Ενισχυτικής Διδασκαλίας  
 
Στο σχολείο μας δε λειτούργησε τμήμα ενισχυτικής διδασκαλίας κατά το σχολικό έτος 2019-2020. 
 
 

12. Εκδρομές – Σχ. Περίπατοι – Εκπαιδευτικές Επισκέψεις  
 
Κατά το σχολικό έτος 2019-2020 πραγματοποιήθηκαν οι ακόλουθες μορφωτικές επισκέψεις και 
εκδρομές των μαθητών του σχολείου μας, όπως αυτές περιγράφονται στον ετήσιο 
προγραμματισμό: 
 

Ημ/νία 
Προορισμός 

Α’ Τάξη Β’ Τάξη Γ’ Τάξη 

Τρίτη 
1/10/2019 

AdventurePark, Μαλακάσα (Αθλητική ημέρα) 

Τετάρτη 
16/10/2019 

Περίπατος, Πάρκο Τρίτση 

Πέμπτη 
21/11/2019 

ΕΚΠΑ 
Δραματοποιώντας 

θαύματα - Φιλοσοφική 

ΕΚΠΑ 
Τα μαγικά της 

Πληροφορικής – Τμήμα 
Πληροφορικής ΕΚΠΑ 

ΕΚΠΑ 
Πλούτος και φτώχεια 
στο σύγχρονο κόσμο - 

Φιλοσοφική 

Δευτέρα 
16/12/2019 

Συντεχνία γέλιου: Πιο 
δυνατός από τον 

Σούπερμαν, 
Ευμολπιδών 45, 
Κεραμεικός 

Γελάδα (Θέατρο 
AlteraPars) 
Κεραμεικός 

Να βγω λιγάκι στον 
αέρα (ΘέατροΤέχνης) 

Παρασκευή 
24/1/2020 

Ευγενίδειο: Πείραμα 
«Εκρηκτική επιστήμη» - 
Ταινία «Διαστημικές 
καταιγίδες και Βόρειο 

Σέλας» 

    

Τρίτη 
28/1/2020  

Βιωματική 
δραστηριότητα για το 
Σπήλαιο του Πλάτωνα  

(Γλυκά Νερά) 

Virtual Reality 
(Μοναστηράκι) 

Πέμπτη 
20/2/2020 

Τσικνοπέμπτη (ParadisePark) 

 
Το διάστημα Μάρτιος-Ιούνιος 2020 δεν πραγματοποιήθηκαν εκπαιδευτικές επισκέψεις και 
εκδρομές λόγω των μέτρων κατά της πανδημίας. 
 
================================================================================ 
 
Εκπαιδευτική επίσκεψη στην έκθεση «12 Οκτωβρίου 1944- η Αθήνα ελεύθερη» 
 
Υπεύθυνες Καθηγήτριες: Ε. Παπαδοπούλου, Τ. Παπατρέχα 
Στο πλαίσιο του Ομίλου «ο Β’ Παγκόσμιος Πόλεμος στην Ελλάδα και στην Ευρώπη» 
πραγματοποιήθηκε στις 31 Οκτωβρίου 2020  εκπαιδευτική επίσκεψη στην έκθεση «12 Οκτωβρίου 
1944- η Αθήνα ελεύθερη». Οι μαθητές ξεναγήθηκαν στον χώρο μνήμης της ΕΑΤ-ΕΣΑ, γνώρισαν 
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τους πρωταγωνιστές στις «14  Ιστορίες Αντίστασης», έπλασαν τους δικούς τους ήρωες της 
Αντίστασης και τις δικές τους ιστορίες. (Ειρ. Παπαδοπούλου- Τ. Παπατρέχα). 
 
================================================================================ 
 
Εκπαιδευτική επίσκεψη στο Center for Creative Training στο Science Camp 
 
Ημερομηνία-Τόπος: 6-10 Νοεμβρίου 2019, Φιλιππούπολη, Βουλγαρία 
 
Υπεύθυνες Καθηγήτριες: Ν. Κοοτσόβολης, Τ. Παπατρέχα, Ε. Παπαδοπούλου 
 
Ομάδα μαθητών και εκπαιδευτικών  συμμετείχε μετά από πρόσκληση του Center for Creative 
Training στο Science Camp που διεξήχθη στη Φιλιππούπολη της Βουλγαρίας, πολιτιστική 
πρωτεύουσα της Ευρώπης για το 2019, το διάστημα 6-10 Νοεμβρίου 2019. Επιστήμονες-
διδάκτορες από το πανεπιστήμιο της Σόφιας, εξειδικευμένοι στους τομείς της Βιολογίας, της 
Φυσικής, της Χημείας και της Νανοτεχνολογίας, μύησαν τους μαθητές μας στις αρχές αυτών των 
επιστημών. Οι μαθητές μας παρακολούθησαν διαλέξεις, συμμετείχαν σε πειράματα, 
συνεργάστηκαν για να λύσουν προβλήματα, όπως να καλλιεργήσουν φυτά στη Σελήνη, να 
φτάσουν με το διαστημόπλοιο στον Άρη. Το camp στεγάστηκε στο Youth Centre Plodviv, έναν 
ειδικά διαμορφωμένο χώρο για τα εργαστήρια και τη φιλοξενία των μαθητών.  (Ν. Κοτσόβολης, Τ. 
Παπατρέχα, Ειρ. Παπαδοπούλου). 
================================================================================ 
 
Εκπαιδευτική επίσκεψη στην Κωνσταντινούπολη 
 
Ημερομηνία-Τόπος: 12-15 Δεκεμβρίου 2019, Κωνσταντινούπολη, Τουρκία 
 
Υπεύθυνοι Καθηγητές: Τ. Παπατρέχα, Χ. Μουρατίδης, Ν. Κοτσόβολης 
 
Το σχολείο μας στα πλαίσια του Ομίλου:  «Οικουμενικό Πατριαρχείο Κωνσταντινούπολης: Φάρος 
του πολιτισμού και της Ορθοδοξίας» πραγματοποίησε Εκπαιδευτική εκδρομή στην 
Κωνσταντινούπολη από τις 12 – 15 Δεκεμβρίου 2019. Η εκπαιδευτική εκδρομή 
πραγματοποιήθηκε μετά από πρόσκληση από τον Διευθυντή του Ζωγράφειου Γυμνασίου – 
Λυκείου κ. Γιάννη Δεμιρτζόγλου. 
 
================================================================================ 
 
Εκπαιδευτική επίσκεψη στην πόλη Cagnano Varano της Ιταλίας, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού 
Προγράμματος Erasmus+ 2018-2020 
 
Ημερομηνία-Τόπος: Aπό 17/11/2019 μέχρι και 24/11/2019 στις πόλεις : Cagnano Varano, Bari της 
Ιταλίας. 
 
Υπεύθυνοι Καθηγητές: Χ. Μουρατίδης, Χ. Κάλφογλου 
 
================================================================================ 
Δεν πραγματοποιήθηκαν οι προγραμματισμένες εκπ/κές επισκέψεις του προγράμματος σε Εσθονία και υποδοχή 

των Εταίρων στην Ελλάδα, ενώ η ολοκλήρωση του προγράμματος επεκτάθηκε μέχρι το Φεβρουάριο του 2021. 

================================================================================ 
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13. Αλλοδαποί, Παλιννοστούντες, Μειονότητες – Λειτουργία Τάξεων Υποδοχής 
(ΖΕΠ) - ΔΥΕΠ  
 
Κατά το σχολικό έτος 2019-2020 σε σύνολο 156 μαθητών ενεγράφησαν δύο (2) αλλοδαποί 
μαθητές, ενώ δεν λειτούργησαν τάξεις υποδοχής. 
 
 

14. Λειτουργία Τμημάτων Ένταξης  
 
Στο σχολείο δεν λειτουργούν τμήματα ένταξης 
 
 

15. Σίτιση  
 
Το σχολείο δεν εντάχθηκε σε πρόγραμμα σίτισης το σχολικό έτος 2019-2020 
 
 

16. 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 (το σχολικό έτος 2019-2020 
υπηρέτησαν με θητεία μόλις 10 εκπαιδευτικοί) με αποτέλεσμα χρόνος που θα μπορούσε να 
αξιοποιηθεί πιο δημιουργικά από τους εκπαιδευτικούς να αναλώνεται στις καθημερινές 
γραμματειακές διαδικασίες. 
 
 

17. 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). 
 
 

18. 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/Προτύπου πλέον. 
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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 φιλοξενήσει το Π.Γ.Α.Α., με 
πλήθος αιθουσών κατάλληλο για την εύρυθμη λειτουργία του σχολείου και την περαιτέρω 
ανάπτυξή του. 
3. Με την εφαρμογή του νέου νόμου περί Πειραματικών & Προτύπων σχολείων, το σχολείο μας 
χαρακτηρίστηκε ως Πρότυπο, με συνέπεια οι μαθητές/τριες της Α΄ τάξης να εισέρχονται κατόπιν 
εξετάσεων/δοκιμασίας και όχι κλήρωσης. Αυτό προκάλεσε αλματώδη αύξηση των αιτήσεων για 
φοίτηση στο σχολείο μας, γεγονός που καθιστά επιβεβλημένη την περαιτέρω ανάπτυξή του. 
4. Διεξήχθησαν οι εξετάσεις/δοκιμασία εισαγωγής μαθητών/τριών για το σχολικό έτος 2020-2021 
στην Α΄ τάξη, τη Δευτέρα 29/6/2020, με τη συνδρομή των: 1ου  και 2ου Γυμνασίου Αγίων 
Αναργύρων καθώς επίσης και του 1ου ΓΕΛ Αγίων Αναργύρων, λόγω του μεγάλου αριθμού 
υποψηφίων (448), και του μικρού αριθμού εξεταζομένων σε κάθε αίθουσα. Πρέπει να 
ευχαριστήσουμε τους επιτηρητές συναδέλφους που βοήθησαν, τα μέλη επιτροπών και τους 
Διευθυντές των παραπάνω σχολείων αλλά και τη ΔΔΕ Γ΄ Αθήνας (κ. Βαρβαρήγου) για την έγκαιρη 
και ουσιαστική συμβολή της στην οργάνωση των ομάδων επιτηρητών.  
5. Έχει αρχίσει η υποβολή υποψηφιοτήτων εκπ/κών για αξιολόγηση, που θέλουν να διδάξουν σε 
Πρότυπα ή Πειραματικά σχολεία, και θέλουν να υπηρετήσουν με θητεία σ΄ αυτά. Το γεγονός 
αυτό βοηθά ως προς τον προγραμματισμό και τη διδασκαλία, το έργο του σχολείου, δίνοντας τη 
δυνατότητα σε εκπαιδευτικούς συναδέλφους να προγραμματίσουν και να προσφέρουν για τα 
επόμενα χρόνια στα σχολεία αυτά.  
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                              Ο Διευθυντής 
 
 
                                                                                                                      Χρήστος Π. Μουρατίδης 
 
                                                                                                                                    


