
"Από το Δημοτικό στο Γυμνάσιο " 

Την Τετάρτη ,  25/05/2016  , το 1ο Γυμνάσιο Αμαρουσίου υλοποίησε εκδήλωση με 

θέμα :  "Από το Δημοτικό στο Γυμνάσιο ".Σκοπός της εκδήλωσης ήταν να 

ενημερωθούν οι Γονείς /Κηδεμόνες των μαθητών που την τρέχουσα σχολική χρονιά 

θα αποφοιτήσουν από το Δημοτικό και θα εγγραφούν στην Α΄τάξη του Γυμνασίου 

για τις αλλαγές που θα συναντήσουν . Η εκδήλωση κάλυψε τις αλλαγές αυτές από 

όλες σχεδόν τις οπτικές Έτσι για τις αλλαγές στη σχολική διαδικασία και το 

Πρόγραμμα του Γυμνασίου μίλησε η κ. Χατζέλη Δήμητρα , Διευθύντρια του 1ου 

Γυμνασίου Αμαρουσίου . Για τις αλλαγές στη ζωή της οικογένειας αλλά και του ίδιου 

του μαθητή μίλησε η κ. Βαγενά  Παναγιώτα , Σχολική Ψυχολόγος και 

Ψυχοθεραπεύτρια Ζεύγους και Οικογένειας από τον ΟΙ.ΚΟ.Π.Α.Δ.Α./ Δήμου 

Αμαρουσίου    . Τέλος ο κ. Ραυτόπουλος Αθανάσιος , υπεύθυνος του Συμβουλευτικού 

Σταθμού Νέων Δ/θμιας  Εκπ/σης  Β΄Αθήνας μίλησε για τα όρια που πρέπει να 

τεθούν στις σχέσεις εκπαιδευτικών -μαθητών -γονέων , προκειμένου να διευκολυνθεί 

η εκπαιδευτική διαδικασία και όχι μόνο . Στην εκδήλωση απηύθυνε χαιρετισμό εκ 

μέρους του Δημάρχου Αμαρουσίου κ. Πατούλη Γεώργιου  ,  η κ. Λέκκα Ελένη , 

πρόεδρος του Οργανισμού  Κοινωνικής  Πολιτικής και  Αλληλεγγύης Δήμου 

Αμαρουσίου  (ΟΙ.ΚΟ.Π.Α.Δ.Α ) . Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους οι κ.κ 

 Κατσιγιάννης Επαμεινώνδας , πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Δ/θμιας Εκπ/σης 

Β΄Αθήνας , ο Διευθυντής του 1ου Δημοτικού Αμαρουσίου κ. Σταμούλης Ανδρέας , ο κ. 

Δημογέροντας Κων/νος , πρόεδρος Συλλόγου Γονέων/Κηδεμόνων του 1ου Γυμνασίου 

Αμαρουσίου . η κ Μήλα Μαριάννα , σύνδεσμος Σχολικής Επιτροπής και Σχολείων 

Αμαρουσίου , πολλοί δάσκαλοι και καθηγητές όμορων σχολείων , ο Σύλλογος των 

καθηγητών του 1ου Γυμνασίου Αμαρουσίου και βέβαια πολλοί Γονείς μαθητών από 

τα Δημοτικά σχολεία του Αμαρουσίου . Όλοι συμφώνησαν να συνεχιστεί η 

προσπάθεια αυτή , γιατί κρίθηκε απαραίτητη και ενδιαφέρουσα .  

Το 1ο Γυμνάσιο Αμαρουσίου εκφράζει ένα μεγάλο "Ευχαριστώ "σε όλους όσοι 

συνέβαλαν στην επίτευξη αυτής της εκδήλωσης .  

 

 


