
 Δευτέρα 8 Νοεμβρίου 2021, ώρα 12.00-14.00  - Ενημέρωση γονέων και κηδεμόνων Α Γυμνασίου 

 ΑΙΘΟΥΣΑ 4 
2ος όροφος 
Γεώργιος

Παπανικολάου
1883-1962

ΑΙΘΟΥΣΑ 3
 2ος όροφος

Κίτσος 
Τζαβέλας
1801-1855

ΑΙΘΟΥΣΑ 2 
2ος όροφος

Αθανάσιος 
Παπαθανασίου 

1900-1970

ΑΙΘΟΥΣΑ 1
2ος όροφος 

Μαντώ
Μαυρογένους 

1796-1840

ΑΙΘΟΥΣΑ 9
1ος όροφος

Παλαιών Πατρών
Γερμανός
1771-1826

ΑΙΘΟΥΣΑ 16
1ος όροφος

Άρης
Αράπογλου 

1970-2020

   ΑΙΘΟΥΣΑ 17
ισόγειο

Νικόλαος
Κριεζώτης 

1785-1853

ΑΙΘΟΥΣΑ 15
2ος όροφος

Βρυσάκια 
15-18 Ιουλίου

1821

ΑΙΘΟΥΣΑ 14
1ος όροφος
Δόμνα 
Βισβίζη
1783-1850

Α1 Α2 Α3 Α4 Εργαστήριο
Τεχνολογίας

Εργαστήριο
Πληροφορικής 

Εργαστήριο
Φυσικών Επιστημών

Εργαστήριο
Γαλλικών

Εργαστήριο
Αγγλικών

Υπεύθυνος-η 

Μακρυνικόλα
Ερασμία 
εικαστικά

Παναγιώτου
Ιωάννα 

φιλολογικά

Παπακωνσταντίνου
Μαρία-Νεκταρία

φιλολογικά 

Μόσχου
 Μαρία 

φυσικών επιστημών

Χατζηγιάννη
Ευαγγελία 
 τεχνολογία

Κεσκίνη
Ελεάνα 

πληροφορική

Καζανόπουλος
Σπυρίδων 

φυσικές επιστήμες

Καράγιωργα
Υπαπαντή

γαλλικά

Αυγέρη
Μαρία 
αγγλικά 

Κοροπούλη
 Ειρήνη

φιλολογικά

Μανώλη 
Διαλεχτή

θρησκευτικά

Σάλτας 
Δημήτρης

φυσικές επιστήμες  

Ευαγγελοπούλου  
Ευρώπη 

φιλολογικά

Ισαακίδου 
Μαρία 

οικιακή οικονομία

Λαλάκου 
Νικολέττα 

πληροφορική

Λιαμπότη
Σοφία

φυσικές επιστήμες

Χένκενχερμ
 Ανκε 

γερμανικά

Ζωγράφου
Κωνσταντίνα

αγγλικά

Σιμιτζή 
Αγγελική 

μαθηματικά

Μιμπίρη 
Βασιλική 

φυσική αγωγή 

Καραδήμου 
Ασημίνα 

μαθηματικά

Χατζηπαναγιώτης
Χρήστος

φυσικές επιστήμες  

Κόκκος
Σπυρίδων
αγγλικά

Παπαπριόνα
Γιαννούλα
φιλολογικά

Θάνος 
Στέργιος 

φυσική αγωγή 

Σεβροπούλου
Ευαγγελία 

μουσική

Ηλιοπούλου
 Ιωάννα 

φιλολογικά

Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες, το σχολείο θα ανοίξει τις πόρτες του για την ενημέρωσή σας στις 12.00. Στην είσοδο θα επιδεικνύετε την ταυτότητά σας στον διευθυντή λέγοντας το όνομά σας και θα 
γίνεται έλεγχος από τον κ. Ηλία Βαγιώτη εάν έχετε δηλώσει την ιδιότητά σας, ως επισκέπτης- επισκέπτρια,  στην πλατφόρμα edupass. Δυστυχώς λόγω των μέτρων της πανδημίας θα δεχθούμε μόνον 
έναν εκ των δύο κηδεμόνων. Κατόπιν θα κινηθείτε με τις υποδείξεις των εκπαιδευτικών και 1) θα κατευθυνθείτε  στη αίθουσα του τμήματος του τέκνου σας  φορώντας  πάντοτε μάσκα. Κατά τη 
διάρκεια της ενημέρωσής σας θα καθίσετε εντός της αίθουσας του τμήματος, όπως θα σας υποδειχθεί, στο θρανίο και στην θέση που κάθεται το τέκνο σας. Αφού σας γίνει μια σύντομη ενημέρωση 
από τις υπεύθυνες καθηγήτριες του κάθε τμήματος και από τον Διευθυντή, θα κληθείτε ονομαστικά και θα ενημερωθείτε εντός της αιθούσης και κατ ιδίαν, από τους εκπαιδευτικούς που θα 
βρίσκονται στην αίθουσα σύμφωνα με τον πίνακα. 2) Όσοι κηδεμόνες τελειώνετε με την ενημέρωσή σας στο τμήμα θα κατευθύνεστε στα Εργαστήρια για να ενημερωθείτε από τους εκπαιδευτικούς
που θα βρίσκονται εκεί. 3) αφού τελειώσετε με την ενημέρωση στα εργαστήρια μπορείτε να κατευθυνθείτε στις αίθουσες των άλλων τμημάτων της Α τάξης  για να ενημερωθείτε από τους 
εκπαιδευτικούς που βρίσκονται εκεί. Εάν σας μείνει χρόνος μπορείτε να περιηγηθείτε και στις αίθουσες των τμημάτων της Β και της  Γ  γυμνασίου για να δείτε τη συμμετοχή του 5ου Πρότυπου 
Γυμνασίου Χαλκίδας στο επίσημο εθνικό πρόγραμμα εορτασμού για τα 200 χρόνια από την επανάσταση του 1821  με την έκθεση 15+1 ΔΡΟΜΟΙ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ που βρίσκεται αναρτημένη στις τάξεις .    
Κατά τη διάρκεια της παραμονής σας στο κτίριο του 5ου Προτύπου Γυμνασίου Χαλκίδας παρακαλείσθε να ακολουθείτε τις οδηγίες των εκπαιδευτικών για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας.                
Όσοι κηδεμόνες επιθυμούν να τους χορηγηθεί βεβαίωση για την εργασία τους θα απευθύνονται στην κ. Ιωάννα Μαλάμου και στην κ. Ιωάννα Γρηγοράτου.

Οδηγίες για τη διαδικασία ενημέρωσης 


