
Aγγελίνος Σωτήριος του Νικολάου 

Γεννήθηκα στην Μυτιλήνη το 1958 και έζησα στο χωριό μου τα Πάμφιλα  μέχρι τα 18 μου χρόνια. 

Αποφοίτησα απο το πρακτικό τμήμα του εξατάξιου Γυμνασίου της  Μυτιλήνης το 1976 . 

Την ίδια χρονιά πέρασα στο φυσικό τμήμα του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης. 

Τον Φεβρουάριο του 1981 πήρα το πτυχίο μου με βαθμό λίαν καλώς. 

Αμέσως υπηρέτησα την στρατιωτική μου θητεία και απολύθηκα το 1983. 

Κατά την διάρκεια της στρατιωτικής μου θητείας δούλευα ως φροντιστής στην Αθήνα και τον Πειραιά , 

πράγμα που συνέχισα να κάνω και μετά την απόλυσή μου από τον στρατό και μέχρι το καλοκαίρι του 

1988 οπότε διορίστηκα στο Μαντούδι της Εύβοιας. 

Την επόμενη χρονιά πήρα μετάθεση στην Κρήτη και από τότε έχω υπηρετήσει στα παρακάτω λύκεια 

του νομού Ηρακλείου : Ασημίου, Αρκαλοχωρίου, Επισκοπής Πεδιάδος, Καστελίου Πεδιάδος, 

Αλικαρνασσού, Πολυκλαδικό, 10ο Λύκειο, 4ο Λύκειο και  8ο Λύκειο. 

Από το 2003 υπηρετώ στο 3ο Λύκειο Ηρακλείου μέχρι σήμερα.  

Για αρκετά χρόνια ημουν υπεύθυνος του εργαστηρίου φυσικής στο 3ο Λύκειο. 

Από την αρχή της θητείας μου στο Λύκειο ανελιπώς κάθε χρόνο υπήρξα βαθμολογητής των γραπτών 

της Φυσικής στις Πανελλήνιες εξετάσεις αλλά και εξεταστής των μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες 

στα ειδικά εξεταστικά κέντρα που λειτούργησαν στο Ηράκλειο. 

Όλα αυτά τα χρόνια έχω λάβει μέρος σε διάφορα επιστημονικά σεμινάρια που είχαν σχέση με την 

διδακτική της Φυσικής. Ενδεικτικά αναφέρω: 

«Η διδακτική της Φυσικής στη μέση εκπαίδευση» (Δεκέμβριος 1991) 

Ταχύρρυθμο επιμορφωτικό πρόγραμμα  « Φυσικές επιστήμες» (Φεβρουάριος και Μάρτιος 1997) 

Ταχύρρυθμο επιμορφωτικό πρόγραμμα  «Εκπαιδευτικές αλλαγές» (Σεπτέμβριος 1997) 

«Ενημέρωση για την αναβάθμηση του Λυκείου –Ενιαίο Λύκειο» (Μαίος 1998) 

« Έννοιες της Φυσικής στα σχολικά βιβλία» (Σεπτέμβριος 2000) 

«Σύνδεση δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης» (Φεβρουάριος 2001) 

« Χαρακτηριστικά μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες και τρόπος εξέτασης» (Μάιος 2002) 

«Συζητηση για τη Βαρύτητα» (Ιανουάριος 2012) 

Είμαι παντρεμένος με την Λυράκη Θεανώ και έχω δύο ενήλικα παιδιά τον Νικόλα και τον Βαγγέλη.  

    


