
2o Πρότυπο Γυμνάσιο Αθήνας

Ενημερωτική συνάντηση με τους γονείς της Α΄ τάξης, 27-9-2021



Ιστορία του σχολείου

 Το 2ο Πρότυπο Γυμνάσιο Αθηνών προήλθε από τη 
μετατροπή του ιστορικού  10ου Γυμνασίου Αρρένων 
Αθηνών, το οποίο το 1980 μετεξελίχθηκε στο 2ο Πρότυπο 
Γυμνάσιο. Στη συνέχεια, το 1986, μετατράπηκε σε 
Πειραματικό , ενώ το 2011 σε 2ο Πρότυπο Πειραματικό 
Γυμνάσιο Αθηνών (νόμος 3966/11), αφού κατετάγη πρώτο 
στην αξιολόγηση που προηγήθηκε. Το 2015 μετατράπηκε 
πάλι σε Πειραματικό (νόμος 4327/15) και από τον Ιούνιο 
του 2020 ξανά σε Πρότυπο με το νόμο 4692/20. 



΄Οργανα διοίκησης του σχολείου

 ΔΕΠΠΣ

 ΕΠ.Ε.Σ (καθ. ΕΚΠΑ Χ. Κυνηγός, ΣΕΕ Μ. Μαλίτσα, Χ. Καλλιτσάκη, Δ. 

Διαμαντίδης, Ελ. Χατζόγλου)

 Διευθύντρια  (Χ. Καλλιτσάκη)

 2 Υποδιευθύντριες (Δ. Τσάπαλη, Ε. Ζιάκα)

 Σύλλογος Διδασκόντων



Διδακτικό προσωπικό

 Το εκπαιδευτικό προσωπικό από την άποψη του αριθμού , της 
σύνθεσης, της επιστημονικής και παιδαγωγικής κατάρτισης, της 
εμπειρίας ανταποκρίνεται στις συγκεκριμένες ανάγκες και τις 
απαιτήσεις του προγράμματος σπουδών. Όλοι οι εκπαιδευτικοί που 
στελεχώνουν το σχολείο έχουν περάσει από διαδικασία αξιολόγησης 
και έχουν επιλεγεί για  θητεία ή απόσπαση. Κενά καλύπτουν και 

αναπληρωτές αυξημένων προσόντων.

 Ενημέρωση 

γονέων: ο τρόπος

καθορίζεται ανάλογα

με τις επιδημιολογικές

συνθήκες



Μαθητικό δυναμικό

 474 μαθητές, κατανεμημένοι σε 18 τμήματα, 6/τάξη



Ο χαρακτήρας του σχολείου

 Σε όλο  το διάστημα λειτουργίας του, το σχολείο καλύπτει την πρακτική άσκηση 
προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών όλων των ειδικοτήτων και την 
επιμόρφωση εκπαιδευτικών. 

 Επίσης εφαρμόζει πειραματικά πιλοτικά προγράμματα σε μια σειρά 
εκπαιδευτικούς τομείς πριν από την εφαρμογή τους σε άλλα σχολεία. Κατά το 

φετινό και το επόμενο σχολικό έτος, με απόφαση του ΙΕΠ, θα εφαρμοστούν τα Νέα 
Προγράμματα Σπουδών πιλοτικά σε όλα τα Πρότυπα και Πειραματικά σχολεία. 
(επιμόρφωση εκπαιδευτικών, εφαρμογή στη διδακτική πράξη, αξιολόγηση και διάχυση)

 Ενισχύεται η διαθεματικότητα ανάμεσα σε διαφορετικά μαθήματα και 
ιδιαίτερα η υποστήριξη της διδασκαλίας όλων των μαθημάτων στα εργαστήρια 
πληροφορικής. Το πρόγραμμα CLIL αξιοποιείται ως τώρα σε αρκετά 
μαθήματα. 

 Παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού από τους εκπαιδευτικούς του σχολείου

 Παράλληλα το σχολείο αναπτύσσει πολλά προγράμματα   περιβαλλοντικών και 
πολιτιστικών δραστηριοτήτων, αγωγής υγείας , ευρωπαϊκά προγράμματα  
Erasmus  και Εκπαιδευτικούς Ομίλους. 



΄Ομιλοι

 Λειτουργία μία ή δύο φορές την εβδομάδα, μετά το πέρας του ωραρίου

 Κάθε μαθητής μπορεί να συμμετέχει μέχρι σε 2 Ομίλους

 Αιτήσεις ηλεκτρονικά από 28/9 μέχρι και 6/10/2021,  έναρξη το δεύτερο 15μερο του Οκτωβρίου. 
Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του σχολείου.

 Λόγω ειδικών συνθηκών, φέτος  προβλέπεται και εξ αποστάσεως λειτουργία.

΄Ομιλοι 2021-22:

Όμιλος  Κινηματογράφος και Ιστορία                                     Όμιλος  Τέχνη και Πολιτισμός

Όμιλος  Μαθηματικά και Κατασκευές                                      Όμιλος:  Υγεία και Ευεξία 

Όμιλος:  Τα Αρχαία Ελληνικά μέσα από comics                    Όμιλος Φωτογραφική Λέσχη 

Όμιλος   Βιοκλιματική Αρχιτεκτονική «Υγιή» Vs «Άρρωστα» κτήρια»

Όμιλος Θεάτρου                                                Όμιλος ‘Πειραματική Μεθοδολογία Φυσικών Επιστημών΄

Όμιλος  Εικαστικών (Εικαστικές  τέχνες και δημόσιος χώρος)        Όμιλος ¨Ενα σχολείο για όλους”

Όμιλος ‘Το Αλφάβητο των Μαθηματικών- Μαθαίνουμε από τα λάθη μας-ερμηνεία,  εννοιολογική 
προσέγγιση Μαθηματικών όρων’



 Κατά μέσο όρο, εκτός από τα 2 τα τελευταία χρόνια, πραγματοποιούνται 
συνολικά 5 περίπου εκπαιδευτικές επισκέψεις ετησίως για κάθε τμήμα , σε 
καθορισμένες ημερομηνίες, συνδυασμένες και με περίπατο. Παρά τη μεγάλη 
οργανωτική δυσκολία του εγχειρήματος της ταυτόχρονης μετακίνησης όλων 
των τμημάτων σε διαφορετικούς προορισμούς, τα μαθησιακά οφέλη για τα 
παιδιά είναι εξαιρετικά σημαντικά.  Φέτος, λόγω covid, επιτρέπονται μόνο 
επισκέψεις ανά τμήμα. Υπάρχει και η δυνατότητα εικονικών επισκέψεων.

Εκπαιδευτικές επισκέψεις



Υλικοτεχνική  υποδομή

Στο σχολείο λειτουργούν 18 
αίθουσες, δύο εργαστήρια 
πληροφορικής, ένα εργαστήριο 
φυσικής -χημείας, ένα εργαστήριο 
καλλιτεχνικών μαθημάτων,  μία 
αίθουσα πολλαπλών χρήσεων, 
βιβλιοθήκη, αμφιθέατρο, ένα 
κλειστό γυμναστήριο και  στο 
προαύλιο  2 γήπεδα μπάσκετ και 
ένα βόλλεϋ.



Δεκαπέντε αίθουσες του σχολείου 
είναι εξοπλισμένες με 
διαδραστικούς πίνακες. 
Σχεδόν όλες οι αίθουσες, τα 3 
εργαστήρια (πληροφορικής, 
φυσικής-χημείας και 
καλλιτεχνικών), η αίθουσα 
πολλαπλών χρήσεων, η βιβλιοθήκη 
και το αμφιθέατρο  είναι  
εξοπλισμένες με προβολείς 
παρουσιάσεων (projectors) και 
υπολογιστές . 



Πλαίσιο λειτουργίας

 Το σχολείο είναι χώρος μάθησης και δημιουργίας και 
σ΄αυτό συνυπάρχουμε μαθητές, εκπαιδευτικοί και το 
υπόλοιπο προσωπικό. Ο αλληλοσεβασμός, η αποδοχή του 
«άλλου» ανεξαρτήτως εθνικότητας, θρησκείας, φύλου, 
κουλτούρας, η συνεργασία, η ευγένεια, η υπευθυνότητα, η 
επίλυση των προβλημάτων με διάλογο, η διαφύλαξη της 
καθαριότητας των χώρων όπου εργαζόμαστε, η τήρηση των 
κανόνων λειτουργίας από όλους, είναι απαραίτητα στοιχεία 
για την ομαλή λειτουργία του σχολείου και γι΄αυτό είναι 
δεσμευτικά για όλους. 



Πλαίσιο λειτουργίας

 Έγκαιρη προσέλευση (8.10΄) Αν κάποιος μαθητής είναι ασθενής, καλό 
είναι μέχρι τις 9.30 π.μ. να ενημερώνεται το σχολείο. Σε περίπτωση 
αργοπορίας, ο μαθητής/τρια μπαίνει στην τάξη μόνο με γραπτή άδεια 
από τη Διεύθυνση.΄Εγκαιρη προσέλευση στην τάξη και μετά το 
διάλειμμα. Αποχώρηση μόνο με  γραπτή άδεια από τη Διεύθυνση.

 Απουσίες :114, όλες θεωρούνται δικαιολογημένες, αφού υπάρχει 
αμφίδρομη ενημέρωση γονέων και υπεύθυνου καθηγητή.  Αποχώρηση 
από το σχολείο μόνο με άδεια της Διεύθυνσης. Ενημέρωση για τις 
απουσίες στο μέιλ 2pga.apousies@gmail.com 

Κινητά, tablet κλπ απαγορεύονται. Το σχολείο δεν φέρει 

ευθύνη σε περίπτωση απώλειας ή φθοράς.

 ΄Εγκαιρη προσκόμιση Ατομικού Δελτίου Υγείας

 Η εμφάνιση και η αμφίεση αποτελεί προσωπικό ζήτημα .Εξυπακούεται όμως ότι οι 
μαθητές/τριες οφείλουν να είναι ευπρεπείς, χωρίς ακρότητες 



Πλαίσιο λειτουργίας

 Προκαθορισμένες θέσεις μέσα στην τάξη

 Κάθε μαθητής έχει τα δικά του αντικείμενα και δεν 
δανείζεται από άλλους

 Η καθαριότητα της τάξης και όλων των χώρων του 
σχολείου είναι ευθύνη όλων μας. Προσοχή στη χρήση της 
σχολικής περιουσίας

 Στα διαλείμματα βγαίνουν όλοι εκτός τάξης, οι αίθουσες 
κλειδώνονται

 Παιχνίδια με μπάλες δεν επιτρέπονται

 Παραβατικές συμπεριφορές αντιμετωπίζονται με 
παιδαγωγικά μέτρα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία



Λειτουργία σχολείου σε καιρό πανδημίας

 Οι μαθητές προσέρχονται με:

 πιστοποιητικό εμβολιασμού 

 ή βεβαίωση νόσησης εντός του τελευταίου εξάμηνου 

 ή τη σχολική κάρτα COVID-19 αρνητικού 
αποτελέσματος που εκδίδεται από την πλατφόρμα 
self-testing.gov.gr

 Self test δύο φορές την εβδομάδα (Τρίτη και 
Παρασκευή), έως και 24 ώρες πριν από την 
προσέλευση στο σχολείο.



 Εάν ένας μαθητής ή μέλος του προσωπικού εκδηλώσει 
ύποπτα συμπτώματα εκτός του χώρου του σχολείου, 
παραμένει στο σπίτι και ειδοποιείται το σχολείο. Εάν 
εμφανιστούν συμπτώματα όταν βρίσκονται στο 
σχολείο, απομονώνονται, η υπεύθυνη COVID-19 (κα 
Μαρία Χιόνη) επικοινωνεί με την οικογένεια για 
παραλαβή του παιδιού στην περίπτωση μαθητή, και 
ακολουθεί ιατρική αξιολόγηση.



 Μαθητής ή μέλος του προσωπικού που είναι 
εργαστηριακά επιβεβαιωμένο περιστατικό COVID-
19 επιστρέφει στη σχολική μονάδα μετά την 
παρέλευση τουλάχιστον 10 ημερών από την έναρξη 
των συμπτωμάτων ΚΑΙ την πάροδο τριών 24ώρων 
από την πλήρη υποχώρηση του πυρετού (χωρίς τη 
λήψη αντιπυρετικών) ΚΑΙ τη βελτίωση των άλλων 
συμπτωμάτων.



Σε περίπτωση κρούσματος

Εμβολιασμένοι ή άτομα με ιστορικό νόσησης το τελευταίο εξάμηνο: δύο 
αυτοδιαγνωστικοί έλεγχοι (self test) στο διάστημα των 7 ημερών μετά 
την τελευταία επαφή με το επιβεβαιωμένο κρούσμα.

 Ανεμβολίαστοι χωρίς ιστορικό νόσησης το τελευταίο εξάμηνο: δύο 
επιπλέον διαγνωστικοί εργαστηριακοί έλεγχοι με ταχεία δοκιμασία 
ανίχνευσης αντιγόνου (rapid test) δωρεάν στα Σταθερά Σημεία 
Επιβεβαιωτικού Ελέγχου του ΕΟΔΥ (σύνολο 4)

 Εάν αυτοί κάθονταν δίπλα ή στο αμέσως εμπρός ή πίσω θρανίο από το 
κρούσμα, τότε επιπλέον των δύο ανωτέρω rapid test και των δύο self 
test για την προσέλευση στο σχολείο, θα πρέπει την εβδομάδα εκείνη 
να κάνουν και 3 επιπλέον self-test τα οποία θα τους προμηθεύσει το 
σχολείο . Δηλ. οι μαθητές αυτοί θα υποβληθούν σε καθημερινό έλεγχο 
για 7 ημέρες από την τελευταία επαφή με το κρούσμα.



Επιπλέον

 υποχρεωτική χρήση μάσκας σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους (εκτός από την 
ώρα της γυμναστικής και του φαγητού),

 - διαλείμματα  σε συγκεκριμένο χώρο για σταθερές ομάδες μαθητών, 

 - σταθερές ομάδες μαθητών σε αθλήματα και άλλες δραστηριότητες, 

 - τήρηση αποστάσεων και προσωπικών κανόνων υγιεινής - χρήση αντισηπτικών, 

 - αερισμός των χώρων,

 - ειδικότερα μέτρα για προσαρμοσμένη λειτουργία κυλικείων, εργαστηρίων 
πληροφορικής, χρήσης μουσικών οργάνων κ.ά.,

 - προσέλευση και αποχώρηση των μαθητών/τριών προς και από τις σχολικές μονάδες, σε 
διαφορετικές ώρες και από διαφορετικές εισόδους/εξόδους,

 - σχολαστικός καθαρισμός των αιθουσών.



Οι αλλαγές στο Γυμνάσιο

 Το διδακτικό έτος στο Γυμνάσιο αρχίζει την 1η 
Σεπτεμβρίου και λήγει την 30η Ιουνίου του επόμενου 
έτους. Λήξη μαθημάτων: 31 Μαΐου

 Η διδασκαλία των μαθημάτων διεξάγεται σε δύο  
τετράμηνα.

 Η πρώτη περίοδος (1ο τετράμηνο) διαρκεί από 11 
Σεπτεμβρίου έως 20 Ιανουαρίου και η δεύτερη περίοδος 
(2ο τετράμηνο) από 21 Ιανουαρίου έως 31 Μαΐου. 



Οι αλλαγές στο Γυμνάσιο

 Το εβδομαδιαίο πρόγραμμα απλώνεται σε  33 ώρες, με την 
προσθήκη φέτος του Εργαστηρίου Δεξιοτήτων μία ώρα σε 
κάθε τάξη. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι οι μαθητές θα 
σχολούν στο 7ωρο τρεις ημέρες (Δευτέρα, Τρίτη και 
Πέμπτη) και στο 6ωρο δύο ημέρες (Τετάρτη και 
Παρασκευή).



Εργαστήρια Δεξιοτήτων

 Πέρυσι πιλοτική εφαρμογή σε 218 σχολεία, 
φέτος γενίκευση

 Στόχος: η καλλιέργεια δεξιοτήτων του 21ου 
αιώνα. Ενδεικτικά, οι σύγχρονες δεξιότητες 
περιλαμβάνουν την κριτική σκέψη, τη 
δημιουργικότητα, τη συνεργασία, την 
επικοινωνία, την ευελιξία και την 
προσαρμοστικότητα, την πρωτοβουλία, την 
οργανωτική ικανότητα, την ενσυναίσθηση και 
τις κοινωνικές δεξιότητες, την επίλυση 
προβλημάτων, τον ψηφιακό και τεχνολογικό 
γραμματισμό.

 4 θεματικοί κύκλοι. Διάρκεια κάθε κύκλου: 5-7 
εβδομάδες, μια ώρα την εβδομάδα σε όλα τα 
τμήματα και των τριών τάξεων.Περιγραφική 
αξιολόγηση των μαθητών



Οι αλλαγές στο Γυμνάσιο

 Τα μαθήματα που διδάσκονται στο Γυμνάσιο 
κατατάσσονται σε τρεις ομάδες.

 Ομάδα Α΄ :  1) Νεοελληνική Γλώσσα και Γραμματεία , 2) 
Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, 3) Μαθηματικά, 
4) Φυσική, 5) Ιστορία, 6) Βιολογία, 7) Αγγλικά.

 Ομάδα Β΄:  1)  Χημεία, 2) Γεωλογία- Γεωγραφία, 3) 
Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή, 4)Θρησκευτικά, 5) 
Δεύτερη ξένη γλώσσα, 6) Τεχνολογία-Πληροφορική και 
7)Οικιακή Οικονομία.

 Ομάδα Γ΄: 1) Μουσική –Καλλιτεχνικά και  2) Φυσική 
Αγωγή.



Αξιολόγηση μαθητών

 Για την αξιολόγηση της επίδοσης του μαθητή κατά τη διάρκεια των 

τετραμήνων συνεκτιμώνται τα παρακάτω κριτήρια:

 α) η συνολική  συμμετοχή του μαθητή στη μαθησιακή διδασκαλία (τα 
ερωτήματα που θέτει, οι απαντήσεις που δίνει, η συμβολή του στη 
μελέτη ενός θέματος μέσα στην τάξη, η συνεργασία του με 
συμμαθητές, η επιμέλεια στην εκτέλεση των εργασιών που του 
ανατίθενται)

 β) οι εργασίες που εκτελεί ο μαθητής στο πλαίσιο της καθημερινής 
μαθησιακής διαδικασίας στο σχολείο ή στο σπίτι, ατομικά ή ομαδικά,

 γ) οι συνθετικές δημιουργικές εργασίες, ατομικές ή ομαδικές, οι 

διαθεματικές εργασίες

 δ) οι ωριαίες γραπτές δοκιμασίες (προειδοποιημένες ή μη),

 ε) οι ολιγόλεπτες γραπτές δοκιμασίες (τεστ).



Γραπτές ανακεφαλαιωτικές εξετάσεις

 Οι γραπτές προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις 
στα μαθήματα της Ομάδας Α'   διεξάγονται σε 
εξεταστική περίοδο που διαρκεί από την 1η έως την 
15η Ιουνίου.



 α. Ο μαθητής κρίνεται άξιος προαγωγής ή απόλυσης,

 i) όταν έχει σε κάθε μάθημα βαθμό ετήσιας επίδοσης 
τουλάχιστον δέκα (10),

 ii) όταν έχει γενικό μέσο όρο βαθμών ετήσιας επίδοσης 
τουλάχιστον δεκατρία (13).

 Αν δεν πληρούνται οι παραπάνω προϋποθέσεις προαγωγής ή 
απόλυσης, ο μαθητής παραπέμπεται το πρώτο δεκαήμερο του 
Σεπτεμβρίου σε επαναληπτική εξέταση στα μαθήματα στα οποία ο 
βαθμός ετήσιας επίδοσής του είναι μικρότερος από δέκα (10), εφόσον ο 
αριθμός των μαθημάτων αυτών δεν υπερβαίνει τα τέσσερα (4). Αν δεν 
πληρούνται οι παραπάνω προϋποθέσεις προαγωγής ή απόλυσης και ο 
μαθητής έχει βαθμό ετήσιας επίδοσης μικρότερο από δέκα (10) σε 
περισσότερα από τέσσερα (4) μαθήματα, τότε δεν κρίνεται άξιος 
προαγωγής ή απόλυσης και επαναλαμβάνει την τάξη.



Συμβουλές προς τους γονείς

 Η Α΄Γυμνασίου είναι μεταβατική τάξη. Βοηθήστε τα παιδιά 
να προσαρμοστούν ομαλά και να κάνουν νέους φίλους.

 Εποπτεία και Οργάνωση του διαβάσματος και των 
υπόλοιπων δραστηριοτήτων. Προσοχή! Δεν πηγαίνετε ξανά 
εσείς στην Α΄Γυμνασίου!



 Οι βαθμοί δεν είναι το παν. Μη συγκρίνετε το παιδί 
σας με άλλα παιδιά ή μεγαλύτερα αδέλφια που 
διέπρεψαν. Μη μεταφέρετε στο παιδί το δικό σας 
άγχος.

 Επικοινωνία με το σχολείο για όποιο πρόβλημα του 
παιδιού. Σύμβουλος Σχολικής Ζωής, υπεύθυνοι 
τμημάτων



Η ιστοσελίδα του σχολείου

 http://2gym-peir-athin.att.sch.gr/

http://2gym-peir-athin.att.sch.gr/


Καλή και ασφαλή χρονιά!


