
Προγραμματισμός παρουσιάσεων  και δραστηριοτήτων 
για την ολοκλήρωση της δράσης  του 5ου Γυμνασίου

Χαλκίδας ενταγμένης στο Εθνικό Πρόγραμμα Δράσεων
και Εκδηλώσεων του εορτασμού της Εθνικής

Παλιγγενεσίας 

ΑΞΟΝΕΣ “ΕΛΛΑΔΑ 2021”
1.Η Επανάσταση του 1821 ως καταστατικό στοιχείο της Ελληνικής Ιστορίας, αλλά και ως ψηφίδα

της παγκόσμιας Ιστορίας.
2.Η Ελλάδα στην πορεία των 200 χρόνων.

3.Έλληνες που αφήνουν το αποτύπωμά τους στον κόσμο τα τελευταία 200 χρόνια.
4. Το 2021 ως παράθυρο για την Ελλάδα του μέλλοντος.

https://www.greece2021.gr/epikairotita/5372-xorigies-drasis-mia-
kainotomia-tis-epitropis-ellada-2021

https://www.greece2021.gr/epikairotita/5372-xorigies-drasis-mia-kainotomia-tis-epitropis-ellada-2021
https://www.greece2021.gr/epikairotita/5372-xorigies-drasis-mia-kainotomia-tis-epitropis-ellada-2021


 Παρασκευή 14 Μαΐου 2021, ώρα 08.10 – 14.00

Δρόμοι της Ιστορίας – Αγώνες Επιχειρηματολογίας

Α ΤΑΞΗ
1η και 2η ώρα μαζί 08.10-09.40   

διάλειμμα 09.25-09.40
3η ώρα 9.40-10.25

Α1 - ΒΙΝΤΖΗΛΑΙΟΥ -  ΓΟΥΠΑ  ΒΡΥΣΑΚΙΑ - ΠΛΑΓΑΡΑΚΙ
Α2 - ΜΑΛΑΜΟΥ – ΜΙΜΙΔΟΥ ΑΦΕΝΤΑΚΗΣ- ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Α3 - (ΔΟΥΝΗ) ΠΙΝΑΚΟΥΛΙΑΣ – ΜΟΥΧΑΛΟΥ  ΤΖΑΒΕΛΛΑΣ- ΜΙΑΟΥΛΗΣ
Α4 -  ΑΥΓΕΡΗ –  ΖΟΥΡΝΑΤΖΗ  ΣΚΑΛΚΩΤΑΣ- ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ

Α5 - ΚΟΡΟΠΟΥΛΗ -ΠΡΟΒΙΔΑ – ΣΚΟΔΡΑ ΜΑΥΡΟΓΕΝΟΥΣ- ΜΠΟΛΟΒΙΝΑΙΝΑ

Β ΤΑΞΗ
1η και 2η ώρα μαζί 08.40 -10.10  

διάλειμμα 09.55-10.10
3η ώρα 10.10-10.55

Β1 - ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ – ΚΑΡΑΔΗΜΟΥ  ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Ο Ε - ΝΕΟΦΥΤΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ
Β2 - ΚΑΛΟΣΑΚΑΣ – ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ  ΒΙΣΒΙΖΗ-  ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ

Β3 - ΒΑΚΑ – ΚΑΤΣΑΝΟΣ - ΚΑΤΣΑΡΟΣ  ΨΑΡΑ - ΣΑΜΟΣ
Β4 - ΜΑΝΩΛΗ -  ΓΡΗΓΟΡΑΤΟΥ ΠΑΠΑΣΚΙΑΔΑΣ - ΓΕΡΜΑΝΟΣ

Β5 - ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ - ΧΕΝΚΕΝΧΕΡΜ ΚΡΙΕΖΩΤΗΣ - ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΣ

Γ  ΤΑΞΗ
1η και 2η ώρα μαζί 9.10-10.40

διάλειμμα 10.25-10.40
3η ώρα 10.40-11.25

Γ1 - ΜΩΛΕ – ΣΑΜΠΑΝΗ ΜΠΑΛΑΛΑΙΟΙ - ΓΟΒΙΟΣ
Γ2 - ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ – ΜΑΚΡΥΝΙΚΟΛΑ ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ-ΣΩΤΗΡΙΑΔΗΣ

Γ3 - ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΑ – ΣΚΑΡΠΙΔΟΥ ΒΥΡΩΝΑΣ - ΦΑΒΙΕΡΟΣ
Γ4 - ΚΑΤΣΑΝΟΣ – ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ – ΤΣΑΟΥΣΗΣ ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗΣ - ΙΩΑΝΝΟΥ

Γ5 - ΣΙΜΙΤΖΗ – ΦΟΥΤΖΙΤΖΗΣ ΚΩΤΣΟΣ - ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗΣ

κατεβάστε το υλικό στον υπολογιστή σας πατώντας πάνω στα χρωματιστά ζευγάρια κάθε
τμήματος, ενημερωθείτε από τους εκπαιδευτικούς συντονιστές κάθε τάξης 

 blog αναφοράς
https://blogs.sch.gr/5gymchlk/2021/04/18/aprilios-2021-evdomadiaies-drastiriotites-agones-

epicheirimatologias-geniko-plaisiο

https://blogs.sch.gr/5gymchlk/2021/04/18/aprilios-2021-evdomadiaies-drastiriotites-agones-epicheirimatologias-geniko-plaisio/
https://blogs.sch.gr/5gymchlk/2021/04/18/aprilios-2021-evdomadiaies-drastiriotites-agones-epicheirimatologias-geniko-plaisio/
https://blogs.sch.gr/5gymchlk/files/2021/04/%CE%935_%CE%9A%CE%A9%CE%A4%CE%A3%CE%9F%CE%A3-%CE%9C%CE%91%CE%A5%CE%A1%CE%9F%CE%9C%CE%99%CE%A7%CE%91%CE%9B%CE%97%CE%A3.pdf
https://blogs.sch.gr/5gymchlk/files/2021/04/%CE%934_%CE%9C%CE%91%CE%A5%CE%A1%CE%9F%CE%9C%CE%9C%CE%91%CE%A4%CE%97%CE%A3-%CE%99%CE%A9%CE%91%CE%9D%CE%9D%CE%9F%CE%A5.pdf
https://blogs.sch.gr/5gymchlk/files/2021/04/%CE%933_%CE%92%CE%A5%CE%A1%CE%A9%CE%9D%CE%91%CE%A3-%CE%A6%CE%91%CE%92%CE%99%CE%95%CE%A1%CE%9F%CE%A3.pdf
https://blogs.sch.gr/5gymchlk/files/2021/04/%CE%932_%CE%91%CE%A0%CE%9F%CE%A3%CE%A4%CE%9F%CE%9B%CE%99%CE%94%CE%97%CE%A3-%CE%A3%CE%A9%CE%A4%CE%97%CE%A1%CE%99%CE%91%CE%94%CE%97%CE%A3.pdf
https://blogs.sch.gr/5gymchlk/files/2021/04/%CE%931_%CE%9C%CE%A0%CE%91%CE%9B%CE%91%CE%9B%CE%91%CE%99%CE%9F%CE%99-%CE%93%CE%9F%CE%92%CE%99%CE%9F%CE%A3.pdf
https://blogs.sch.gr/5gymchlk/files/2021/04/%CE%925_%CE%9A%CE%A1%CE%99%CE%95%CE%96%CE%A9%CE%A4%CE%97%CE%A3-%CE%91%CE%9D%CE%94%CE%A1%CE%9F%CE%A5%CE%A4%CE%A3%CE%9F%CE%A3.pdf
https://blogs.sch.gr/5gymchlk/files/2021/04/%CE%924_%CE%A0%CE%91%CE%A0%CE%91%CE%A3%CE%9A%CE%99%CE%91%CE%94%CE%91%CE%A3-%CE%93%CE%95%CE%A1%CE%9C%CE%91%CE%9D%CE%9F%CE%A3.pdf
https://blogs.sch.gr/5gymchlk/files/2021/04/%CE%923_%CE%A8%CE%91%CE%A1%CE%91-%CE%A3%CE%91%CE%9C%CE%9F%CE%A3.pdf
https://blogs.sch.gr/5gymchlk/files/2021/04/%CE%922_%CE%92%CE%99%CE%A3%CE%92%CE%99%CE%96%CE%97-%CE%9A%CE%91%CE%A1%CE%91%CE%93%CE%99%CE%91%CE%9D%CE%9D%CE%97.pdf
https://blogs.sch.gr/5gymchlk/files/2021/04/%CE%921_%CE%93%CE%A1%CE%97%CE%93%CE%9F%CE%A1%CE%99%CE%9F%CE%A3-%CE%9F-%CE%95-%CE%9D%CE%95%CE%9F%CE%A6%CE%A5%CE%A4%CE%9F%CE%A3-%CE%9A%CE%91%CE%A1%CE%A5%CE%A3%CE%A4%CE%9F%CE%A5.pdf
https://blogs.sch.gr/5gymchlk/files/2021/04/%CE%915_%CE%9C%CE%91%CE%A5%CE%A1%CE%9F%CE%93%CE%95%CE%9D%CE%9F%CE%A5%CE%A3-%CE%9C%CE%A0%CE%9F%CE%9B%CE%9F%CE%92%CE%99%CE%9D%CE%91%CE%99%CE%9D%CE%91.pdf
https://blogs.sch.gr/5gymchlk/files/2021/04/%CE%915_%CE%9C%CE%91%CE%A5%CE%A1%CE%9F%CE%93%CE%95%CE%9D%CE%9F%CE%A5%CE%A3-%CE%9C%CE%A0%CE%9F%CE%9B%CE%9F%CE%92%CE%99%CE%9D%CE%91%CE%99%CE%9D%CE%91.pdf
https://blogs.sch.gr/5gymchlk/files/2021/04/%CE%914_%CE%A3%CE%9A%CE%91%CE%9B%CE%9A%CE%A9%CE%A4%CE%91%CE%A3-%CE%A0%CE%91%CE%A0%CE%91%CE%9D%CE%99%CE%9A%CE%9F%CE%9B%CE%91%CE%9F%CE%A5.pdf
https://blogs.sch.gr/5gymchlk/files/2021/04/%CE%914_%CE%A3%CE%9A%CE%91%CE%9B%CE%9A%CE%A9%CE%A4%CE%91%CE%A3-%CE%A0%CE%91%CE%A0%CE%91%CE%9D%CE%99%CE%9A%CE%9F%CE%9B%CE%91%CE%9F%CE%A5.pdf
https://blogs.sch.gr/5gymchlk/files/2021/04/%CE%913_%CE%A4%CE%96%CE%91%CE%92%CE%95%CE%9B%CE%9B%CE%91%CE%A3-%CE%9C%CE%99%CE%91%CE%9F%CE%A5%CE%9B%CE%97%CE%A3.pdf
https://blogs.sch.gr/5gymchlk/files/2021/04/%CE%913_%CE%A4%CE%96%CE%91%CE%92%CE%95%CE%9B%CE%9B%CE%91%CE%A3-%CE%9C%CE%99%CE%91%CE%9F%CE%A5%CE%9B%CE%97%CE%A3.pdf
https://blogs.sch.gr/5gymchlk/files/2021/04/%CE%912_%CE%91%CE%A6%CE%95%CE%9D%CE%A4%CE%91%CE%9A%CE%97%CE%A3-%CE%A0%CE%91%CE%A0%CE%91%CE%98%CE%91%CE%9D%CE%91%CE%A3%CE%99%CE%9F%CE%A5.pdf
https://blogs.sch.gr/5gymchlk/files/2021/04/%CE%912_%CE%91%CE%A6%CE%95%CE%9D%CE%A4%CE%91%CE%9A%CE%97%CE%A3-%CE%A0%CE%91%CE%A0%CE%91%CE%98%CE%91%CE%9D%CE%91%CE%A3%CE%99%CE%9F%CE%A5.pdf
https://blogs.sch.gr/5gymchlk/files/2021/04/%CE%911_%CE%92%CE%A1%CE%A5%CE%A3%CE%91%CE%9A%CE%99%CE%91_%CE%A0%CE%9B%CE%91%CE%93%CE%91%CE%A1%CE%91%CE%9A%CE%99.pdf


 Πέμπτη 27 Μαΐου 2021, ώρα 08.10 – 14.00

Δρόμοι της Ιστορίας – Δρομολόγια της Ιστορίας 

15 τμήματα του 5ου Γυμνασίου Χαλκίδας σας ξεναγούν στα δρομολόγια
τους και 15 τμήματα άλλων Γυμνασίων της Χαλκίδας που επιθυμούν

ακολουθούν και συμμετέχουν δηλώσεις συμμετοχής στο email
mail@5gym-chalk.eyv.sch.gr έως Τετάρτη 26 Μαΐου 2021

Ώρες δρομολογίων Τμήματα Οδηγοί

08.10 -10.00  Α1 – Β1 - Γ1 

09.10 -11.00 Α2 – Β2 – Γ2

10.10 -12.00 Α3 – Β3 - Γ3

11.10 -13.00 Α4 – Β4 - Γ4 

12.10 -14.00 Α5 – Β5 - Γ5 

Α τάξη 
 Σημείο συνάντησης 5ο Γυμνάσιο Χαλκίδας

Δρομολόγιο Α΄τάξης  (Βροντού- Κουρέντι – Φάρος)

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ ΕΔΩ

https://blogs.sch.gr/5gymchlk/2021/03/22/martios-2021-a-taxi-evdomadiaies-drastiriotites/

Β τάξη 
 Σημείο συνάντησης 6ο Γυμνάσιο Χαλκίδας

Δρομολόγιο Β΄τάξης (Σουβάλα – ‘Αγιος Νικόλαος – Αγορά)

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ ΕΔΩ

https://blogs.sch.gr/5gymchlk/2021/03/22/martios-2021-v-taxi-evdomadiaies-drastiriotites/

Γ τάξη 
Πλατεία Ποθητού Καμάρα, (Παλίρροια -Στρογγυλό)

Δρομολόγιο Γ΄ τάξης (Κάστρο)

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ ΕΔΩ

https://blogs.sch.gr/5gymchlk/2021/03/22/martios-2021-g-taxi-evdomadiaies-drastiriotites

mailto:mail@5gym-chalk.eyv.sch.gr
https://blogs.sch.gr/5gymchlk/2021/03/22/martios-2021-g-taxi-evdomadiaies-drastiriotites


 Παρασκευή 4 Ιουνίου 2021, ώρα 18.00 

Δρόμοι της Ιστορίας – Επίσημη  παρουσίαση 

Η δράση αυτή θα ολοκληρωθεί μέσα στον Μάιο και το υλικό που παρήγαγαν οι 
μαθητές και οι μαθήτριες κατά τη διάρκειά της  θα παρουσιαστεί επίσημα στο 5ο 
Γυμνασίου Χαλκίδας, τηρώντας βέβαια όλα τα μέτρα και τους περιορισμούς που θα
απαιτηθούν.

Η παρουσίαση θα περιλαμβάνει:

1) 15+1 Εκθέσεις και Προβολές στις 
αίθουσες των 15+1 τμημάτων του 
σχολείου.

https://blogs.sch.gr/5gymchlk/
2021/04/27/drastiriotites-maioy-2021-
agones-epicheirimatologias/

2) ένα μικρό μέρος ενός από τα  “Δρομολόγια” της
Α τάξης (Βροντού- Κουρέντι - Φάρος) με δρόμους
που φέρουν ονόματα επιφανών και αφανών ηρώων
ή τόπων της Επανάστασης του 1821 στην Εύβοια,

https://blogs.sch.gr/5gymchlk/2021/03/22/dromoi-
tis-istorias-martios-2021-     perpatontas-stoys-  
dromoys-tis-polis-chartes-dromologion/

3) Επιμνημόσυνη Δέηση και Κατάθεση Στεφάνου στα 
μνήματα ενός επιφανή και ενός αφανή ήρωα της 
επανάστασης στο παλιό Νεκροταφείο του Αι-Γιάννη.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ- ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΩΤΗΡΙΑΔΗΣ.

https://blogs.sch.gr/5gymchlk/2021/04/27/drastiriotites-maioy-2021-agones-epicheirimatologias/
https://blogs.sch.gr/5gymchlk/2021/04/27/drastiriotites-maioy-2021-agones-epicheirimatologias/
https://blogs.sch.gr/5gymchlk/2021/04/27/drastiriotites-maioy-2021-agones-epicheirimatologias/
https://blogs.sch.gr/5gymchlk/2021/03/22/dromoi-tis-istorias-martios-2021-perpatontas-stoys-dromoys-tis-polis-chartes-dromologion/
https://blogs.sch.gr/5gymchlk/2021/03/22/dromoi-tis-istorias-martios-2021-perpatontas-stoys-dromoys-tis-polis-chartes-dromologion/
https://blogs.sch.gr/5gymchlk/2021/03/22/dromoi-tis-istorias-martios-2021-
https://blogs.sch.gr/5gymchlk/2021/03/22/dromoi-tis-istorias-martios-2021-
https://blogs.sch.gr/5gymchlk/files/2021/04/%CE%932_%CE%91%CE%A0%CE%9F%CE%A3%CE%A4%CE%9F%CE%9B%CE%99%CE%94%CE%97%CE%A3-%CE%A3%CE%A9%CE%A4%CE%97%CE%A1%CE%99%CE%91%CE%94%CE%97%CE%A3.pdf


ΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ

Αυγέρη Μαρία: Καθηγήτρια Αγγλικής γλώσσας, κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών 
στη διδασκαλία της Αγγλικής γλώσσας ως ξένης/διεθνούς γλώσσας του Ελληνικού 
Ανοιχτού Πανεπιστημίου. Εργάζεται ως μόνιμη εκπαιδευτικός στη δημόσια 
δευτεροβάθμια εκπαίδευση από το 1999. Η ανάπτυξη δεξιοτήτων, κριτικής σκέψης, 
αυτονομίας και πολυπολιτισμικής συνείδησης των μαθητών/τριών αποτελούν τους 
κύριους στόχου της διδασκαλίας της. Συντονίζει τη δράση του Α4

Βάκα Αναστασία: Χημικός Μηχανικός (ΕΜΠ), αναπληρώτρια καθηγήτρια του 5ου 
Γυμνασίου Χαλκίδας, κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου ΜΒΑ (Keele,UK) και Παιδαγωγός 
Ειδικής Αγωγής ( Παν. Αιγαίου). Εκπαιδεύτρια Ενηλίκων ( ΕΟΠΠΕΠ) με εμπειρία στον 
ιδιωτικό τομέα. Σύμβουλος και Επιθεωρητής πάνω σε συστήματα Ποιοτικής Διαχείρισης 
Εταιρειών, με πολυετή εμπειρία ως στέλεχος στην Lafarge – ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ Α.Ε. Συντονίζει 
τη δράση του Β3

Βιντζηλαίου Χριστίνα: Φιλόλογος, καθηγήτρια του 5ου Γυμνασίου Χαλκίδας, κάτοχος 
μεταπτυχιακού τίτλου στην Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία του Εθνικού και Καποδιστριακού 
Πανεπιστημίου Αθηνών. Εργάζεται στη δημόσια εκπαίδευση από το 2005. Συντονίζει τη 
δράση του Α1

Γιοβανούδη Βίκυ: Φιλόλογος, αναπληρώτρια καθηγήτρια στο 5ο Γυμνάσιο Χαλκίδας,
κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στην Ειδική αγωγή και εκπαίδευση ατόμων  με  
προβλήματα προφορικού και γραπτού λόγου» της σχολής ανθρωπιστικών επιστημών Του  
Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου. Επίσης έχει ολοκληρώσει ετήσιο σεμινάριο στην 
Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση στο Πρόγραμμα Ψυχικής και Κοινοτικής Υγείας του 
Πανεπιστημίου Αιγαίου. Εργάζεται στην ιδιωτική και δημόσια εκπαίδευση από το 2008, 
υποστηρίζοντας μαθητές κυρίως με μαθησιακές δυσκολίες. Συντονίζει τη δράση του 
Τμήματος Υποδοχής ΙΙ

Δούνη Δήμητρα: Φιλόλογος, καθηγήτρια του 5ου Γυμνασίου Χαλκίδας. Πτυχιούχος του 
τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Από το 1995 
εργάζεται ως εκπαιδευτικός στον ιδιωτικό τομέα και από το 2005 στη δημόσια 
εκπαίδευση με στόχο ένα δημόσιο σχολείο ανοιχτό, δημοκρατικό που στηρίζεται στη 
συνεργατική μάθηση στην ισότητα, στο σεβασμό και στη διαφορετικότητα. Συντονίζει τη 



δράση του Α3

Ευαγγελοπούλου Ευρώπη: Φιλόλογος, καθηγήτρια του 5ου Γυμνασίου Χαλκίδας , 
απόφοιτη του τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου 
Ιωαννίνων με πτυχίο ειδίκευσης στην Συμβουλευτική και τον Προσανατολισμό στο Τμήμα 
Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού της ΣΕΛΕΤΕ. Εργάζεται από το 2008 στη δημόσια 
Εκπαίδευση. Ασχολείται με το θέατρο στο Νέο Σχολείο και στηρίζει τη θεατρική ομάδα του
σχολείου της. Συντονίζει τη δράση του Β5

Ηλιοπούλου Ιωάννα: Φιλόλογος, καθηγήτρια στο 5ο Γυμνάσιο Χαλκίδας, κάτοχος 
μεταπτυχιακού τίτλου στο ΠΜΣ «Εκπαίδευση και Πολιτισμός» του Χαροκόπειου 
Πανεπιστημίου με ειδίκευση στην Παιδαγωγική Ψυχολογία και Εκπαιδευτική Πράξη. Έχει 
εργαστεί ως Παιδαγωγός στο ΚΨΥ Χαλκίδας, από το 1998 υπηρετεί στη δημόσια 
δευτεροβάθμια εκπαίδευση και από το 2012 ως το 2018 ήταν υπεύθυνη του 
Συμβουλευτικού Σταθμού Νέων Ν. Εύβοιας. Η γνωστική και ψυχοκοινωνική ανάπτυξη 
παιδιών και εφήβων και οι διαπροσωπικές σχέσεις στο σχολείο βρίσκονται στο επίκεντρο 
των ενδιαφερόντων της σε όλες τις θέσεις που υπηρέτησε και υπηρετεί. Συντονίζει τη 
δράση του Γ2

Θεοδωροπούλου Μαρία: Θεολόγος, καθηγήτρια του 5ου Γυμνασίου Χαλκίδας. Πτυχιούχος
της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Έχει επιμορφωθεί στην Ειδική Αγωγή 
και εργάζεται από το 2006 στην δημόσια εκπαίδευση στην Ελλάδα με στόχο την 
θρησκευτική, πνευματική και κοινωνική ανάπτυξη των μαθητών και μαθητριών της. 
Συντονίζει την δράση του Β1.

Καλόσακας Χαράλαμπος: Φιλόλογος, καθηγητής στο 5ο Γυμνάσιο Χαλκίδας, εργάζεται 
από το 1991 στη δημόσια εκπαίδευση και από το 2002 σε σχολεία της Χαλκίδας. Είναι 
κάτοχος πιστοποιητικού Α΄ και Β΄ Επιπέδου στην Εφαρμογή Ψηφιακών Τεχνολογιών στη 
Διδακτική Πράξη. Έχει υλοποιήσει Πολιτιστικά Προγράμματα ιστορικού ενδιαφέροντος και
επιδίωξή του ένα σχολείο »ανοιχτό στην κοινωνία». Συντονίζει τη δράση του Β2

Καράγιωργα Υπαπαντή: Καθηγήτρια Γαλλικής γλώσσας του 5ου Γυμνασίου Χαλκίδας, 
πτυχιούχος Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού 
Πανεπιστημίου Αθηνών. Εργάζεται από το 1998 στη δημόσια εκπαίδευση στην Ελλάδα, με
στόχο την διάδοση της γαλλικής γλώσσας, του γαλλικού πολιτισμού και γενικότερα την 
προώθηση ανθρώπινων αξιών. Συντονίζει τη δράση του Γ3

Κατσάνος Γιάννης: Φιλόλογος, διευθυντής 5ου Γυμνασίου Χαλκίδας, κάτοχος 
μεταπτυχιακού τίτλου στη Συγκριτική Γραμματολογία του Πανεπιστημίου Aix-Marseille. 
Εργάζεται από το 1989 στη δημόσια εκπαίδευση στην Ελλάδα, τη Γαλλία και το Βέλγιο, 
όπου δραστηριοποιείται στο πλαίσιο των καθηκόντων του για την οικοδόμηση ενός 
σχολείου συμπεριληπτικού, πολυπολιτισμικού και δημοκρατικού, ανοιχτού στην κοινωνία.
Συντονίζει τη δράση του Γ4

Κοροπούλη Ειρήνη: Φιλόλογος, αναπληρώτρια καθηγήτρια στο 5ο Γυμνάσιο Χαλκίδας. 
Εργάζεται σε δημόσια σχολεία από το 2008 ως ωρομίσθια και αναπληρώτρια. Έχει διδάξει 
ελληνικά σε τάξεις υποδοχής προσφύγων στο πλαίσιο της συμπερίληψής τους στο 
ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα. Έχει επιμορφωθεί στην Ειδική αγωγή, τη Συμβουλευτική 
και τη Διαπολιτισμική Εκπαίδευση. Συντονίζει τη δράση του Α5



Μαλάμου Ιωάννα: Μηχανολόγος, καθηγήτρια του 5ου Γυμνασίου Χαλκίδας, Σύμβουλος 
Σταδιοδρομίας με διδακτική εμπειρία σε Α.Τ.Ε.Ι., Τ.Ε.Λ. Τ.Ε.Σ. και μεταπτυχιακές σπουδές 
στη Διοίκηση της Εκπαίδευσης. Θήτευσε ως Διευθύντρια στα Ι.Ε.Κ. Χαλκίδας, υπήρξε 
Σύμβουλος εταιρειών δικτυακού, διαδικτυακού Μάρκετινγκ, ενεργειακών μελετών και 
διετέλεσε Συντονίστρια εξακτίνωσης επιμορφωτικών προγραμμάτων Π.Ε.Κ. Στερεάς 
Ελλάδας, Υπεύθυνη και Εισηγήτρια προγραμμάτων, ημερίδων στη Δευτεροβάθμια και 
Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Συμμετείχε σε ευρωπαϊκά προγράμματα. Συντονίζει τη δράση 
του Α2

Μανώλη Διαλεχτή: Θεολόγος, καθηγήτρια στο 5ο Γυμνάσιο Χαλκίδας, κάτοχος πτυχιούχος
της Θεολογικής σχολής του Α.Π.Θ. , εργάζεται από το 1993 στη δημόσια εκπαίδευση σε 
σχολεία της Θεσσαλονίκης και της Χαλκίδας. Εργάζεται με διάθεση και στοργική αγάπη για
τη διάδοση των αρετών της χριστιανικής διδασκαλίας, για ένα χαρούμενο και 
δημοκρατικό σχολείο. Συντονίζει τη δράση του Β4

Μωλέ Γεωργία: Φυσικός, καθηγήτρια του 5ου Γυμνασίου Χαλκίδας, πτυχιούχος του 
τμήματος Φυσικής του Πανεπιστημίου Αθήνας. Εργάζεται ως εκπαιδευτικός από το 2000 
σε δημόσια ελληνικά σχολεία. Θεωρεί ότι η εκπαίδευση είναι θεμέλιος λίθος της 
κοινωνίας και από τη θέση της βιώνει τη μεγάλη ευθύνη του εκπαιδευτικού να παιδεύσει 
τους αυριανούς υπευθύνους πολίτες της χώρας μας. Συντονίζει τη δράση του Γ1

Πινακούλιας Ηλίας: Φιλόλογος, αναπληρωτής καθηγητής στο 5ο Γυμνάσιο Χαλκίδας. 
Υποψήφιος διδάκτωρ Βυζαντινής Ιστορίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Συμμετέχει από 
το 2013 σε ερευνητικά προγράμματα για την ανάδειξη των βυζαντινών και 
μεταβυζαντινών μνημείων της Ελλάδας. Υπότροφος του Πανεπιστημίου του Harvard 
(2017) και του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας (2017-2020). Συντονίζει τη 
δράση του Τμήματος Υποδοχής Ι

Σιμιτζή Αγγελική : Μαθηματικός, καθηγήτρια του 5ου Γυμνασίου Χαλκίδας, κάτοχος 
μεταπτυχιακού τίτλου στη διοίκηση των εκπαιδευτικών μονάδων του Ελληνικού Ανοιχτού 
Πανεπιστημίου. Εργάζεται ως μόνιμη εκπαιδευτικός στη δημόσια δευτεροβάθμια 
εκπαίδευση από το 2009. Συντονίζει τη δράση του Γ5. 

Ιστορικός σύμβουλος

Παπαδόπουλος Βασίλης: Ιστορικός, κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στη νεότερη 
και σύγχρονη ελληνική ιστορία από το τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής 
Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Έχει εργαστεί ως 
ιστορικός/ερευνητής και υπεύθυνος πνευματικών δικαιωμάτων στο Ίδρυμα Μείζονος 
Ελληνισμού, ως εξωτερικός συνεργάτης στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα «Ακαδημία 
Πλάτωνος» και ως ερευνητής στην επιστημονική τεκμηρίωση αρχειακών συλλογών του 
Ψηφιακού Αποθετηρίου της Ακαδημίας Αθηνών. Αυτή την περίοδο συμμετέχει στην 
ιστορική τεκμηρίωση του «Αρχείου Αγωνιστών» της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος, στα
πλαίσια του προγράμματος «Ψηφιακό Αρχείο 1821».
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