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Το σχολείο μας   
στην πορεία του χρόνου 

1825 – Ο Ιω. Βαρβάκης  διαθέτει μεγάλο μέρος της 

περιουσίας του για την ίδρυση  ενός Λυκείου 
κατάλληλου  για την εκπαίδευση της ελληνικής νεολαίας

1856 – Αποφασίζεται η ίδρυση του σχολείου και η 
οικοδόμηση  ενός κτηρίου με το όνομα του δωρητή  στο 
κέντρο της Αθήνας (οδός Αθηνάς)

1859-60 – Ξεκινά η λειτουργία του Βαρβακείου 

1921 –Το Βαρβάκειο προσαρτάται στο Διδασκαλείο Μέσης 
Εκπαιδεύσεως

1930 - Ιδρύεται η 6τάξια  Βαρβάκειος Πρότυπος Σχολή 
Μέσης Εκπαιδεύσεως  



Το σχολείο μας  στην
πορεία του χρόνου

1944 – Καταστρέφεται από πυρκαγιά  το κτήριο 
της οδού Αθηνάς  
1955 –Το  νεοκλασικό κτήριο κατεδαφίζεται και  η 
Βαρβάκειος Σχολή, μαζί με το Διδασκαλείο, 
φιλοξενούνται σε διάφορα σχολικά κτήρια της 
πρωτεύουσας 
1957 – Για τη δημιουργία νέου σχολικού κτηρίου 

παραχωρείται από το κράτος ένα οικόπεδο στο 
Ψυχικό 
1982 – Η Βαρβάκειος Σχολή  Μέσης Εκπαιδεύσεως 
εγκαθίσταται στον νέο της χώρο 



Το σχολείο μας στην   
πορεία του χρόνου    

1985 – Η Βαρβάκειος Πρότυπος Σχολή  Μέσης Εκπαιδεύσεως 
καταργείται και δημιουργούνται  το Βαρβάκειο Πειραματικό 
Γυμνάσιο και το Βαρβάκειο Πειραματικό Λύκειο  
2011 – Το Βαρβάκειο Γυμνάσιο εντάσσεται στα 15 Πρότυπα -
Πειραματικά Γυμνάσια της χώρας 
2014 – Το Βαρβάκειο Γυμνάσιο συμπεριλαμβάνεται στα 
πρώτα 5 Πρότυπα Γυμνάσια της επικράτειας



Το σχολείο μας σήμερα

ΒΑΡΒΑΚΕΙΟ ΠΡΟΤΥΠΟ 
ΓΥΜΝΑΣΙΟ 



Ως Πρότυπο σχολείο, 
το ΒΠΓ…

… έχει ως έργο

 την εξασφάλιση δημόσιας και δωρεάν 
υψηλής ποιότητας εκπαίδευσης

 την παροχή πρακτικής άσκησης σε 
προπτυχιακούς φοιτητές

 την προαγωγή της εκπαιδευτικής έρευνας 
στην πράξη

 την υποστήριξη της δημιουργικότητας και 
των καινοτομιών και

 τη δοκιμή πειραματικών εφαρμογών 



Ως Πρότυπο σχολείο, 
το ΒΠΓ…

… έχει τη δυνατότητα 

 να εισηγείται την προσαρμογή των 
διδακτικών μεθόδων, των μεθόδων 
αξιολόγησης και του ετήσιου 
προγραμματισμού των γνωστικών 
αντικειμένων, σύμφωνα με κριτήρια που το 
ίδιο θέτει.



Ως Πρότυπο σχολείο, το 

ΒΠΓ…

… συνεργάζεται

με τη Διοικούσα Επιτροπή Πρότυπων και 
Πειραματικών Σχολείων (Δ.Ε.Π.Π.Σ.), ενώ 

την καθημερινότητά του διαχειρίζονται το 
Επιστημονικό Εποπτικό Συμβούλιο (ΕΠ.Ε.Σ.) 

η Διευθύντρια, οι Υποδιευθυντές και ο  
Σύλλογος διδασκόντων



Το ΒΠΓ διαθέτει ...

14 ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ : φιλολογικών 

μαθημάτων (4), Ιστορίας (1), Κοινωνικών 

επιστημών (2), Ξένων Γλωσσών (2), 

Μαθηματικών (2), Καλλιτεχνικών (1), Μουσικής 

(1), Τεχνολογίας (1)]

3 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ: Πληροφορικής (1), Φυσικών 

Επιστημών (2) και 1 ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ 

ΧΡΗΣΕΩΝ



Το ΒΠΓ διαθέτει ...

➢ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

➢ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ

➢ ΑΝΟΙΚΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΜΠΑΣΚΕΤ

&

Ακολουθεί το σύστημα ΣΕΠΠΕ *

* Σύμφωνα με τα πρωτόκολλα του ΕΟΔΥ, το σύστημα ΣΕΠΠΕ 

δεν μπορεί εφαρμοστεί κατά την τρέχουσα 

σχολική χρονιά, τουλάχιστον προς το παρόν



Ως Πρότυπο σχολείο, το 
ΒΠΓ…

Στερείται ψυχολόγου, διοικητικών 
υπαλλήλων, κλητήρα-επιστάτη-φύλακα-

νυκτοφύλακα. 

*



Στο ΒΠΓ συνυπάρχουν …

Μαθητές

Α΄ τάξη: 96 μαθητές (4 τμήματα Χ 24 
μαθητές)

Β΄ τάξη: 96 μαθητές (4 τμήματα Χ 24 
μαθητές)

Γ΄ τάξη: 96 μαθητές (4 τμήματα Χ 24 
μαθητές)

Σύνολο 288 μαθητές



Στο ΒΠΓ συνυπάρχουν …

Καθηγητές του σχολείου: 30

Α΄ τάξη:

23 καθηγητές



Στο ΒΠΓ αναπτύσσονται …

• όμιλοι 
• ευρωπαϊκά προγράμματα
• συμμετοχές σε μαθητικά συνέδρια και 

διαγωνισμούς

• διαθεματικά σχέδια δράσης
• συμμετοχές σε εθνικές εορτές και 

παρελάσεις
• διδακτικές και εκπαιδευτικές 

επισκέψεις
• εκδρομές και περίπατοι 



Το σχολείο ζητά από
τους  μαθητές του …

 να προσέρχονται έγκαιρα στο σχολείο 

 να εισέρχονται γρήγορα στις αίθουσες κατά 
την έναρξη και να αποχωρούν αμέσως μετά 
τη λήξη του μαθήματος 

 να διατηρούν τις θέσεις που τους έχει 
υποδείξει ο υπεύθυνος καθηγητής

 να παραμένουν στον προαύλιο χώρο κατά τη 
διάρκεια των διαλειμμάτων 

• Τα παραπάνω έχουν αποκτήσει πολύ μεγαλύτερη 

• σημασία 

τα τελευταία σχολικά έτη λόγω  της Covid 19



Το σχολείο ζητά από 
τους  μαθητές του …

 να αποχωρούν από το σχολείο μόνο σε 
περίπτωση έκτακτης ανάγκης μετά από 
συνεννόηση με τη διεύθυνση του σχολείου

 να σέβονται τους συμμαθητές και τους 
καθηγητές τους

 να έχουν ευπρεπή εμφάνιση

 να έχουν σωστή συμπεριφορά κατά την 
παραμονή τους στον σχολικό χώρο   



Το σχολείο ζητά τη συνεργασία 
των γονέων σε …

 συνέπεια στο ωράριο λειτουργίας: 8.30΄-14.25΄  ή 
8.30΄ - 13. 30΄ (Α1, Α2)/ 13.45΄ (Α3, Α4) και

 παρακολούθηση των απουσιών

Η φοίτηση χαρακτηρίζεται ως επαρκής ή ανεπαρκής με 
βάση το γενικό σύνολο των απουσιών που δεν πρέπει να 
υπερβαίνουν τις 114. Οι απουσίες δεν διακρίνονται 
πλέον σε δικαιολογημένες και αδικαιολόγητες

Οι γονείς ενημερώνονται όταν οι απουσίες φτάσουν τις 
30. Μετά την πρώτη, ακολουθεί ενημέρωση τις πρώτες 
πέντε (5) εργάσιμες ημέρες κάθε μήνα, εφόσον υπάρχει 
μεταβολή στον συνολικό αριθμό  των απουσιών

ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΦΟΙΤΗΣΗΣ όπως 



ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021-22

Διάρκεια:

 1ο Τετράμηνο:

Σεπτέμβριος-20 Ιανουαρίου

 Επίδοση βαθμών

 2ο Τετράμηνο: 21 Ιανουαρίου-τέλος 
Μαΐου

 Επίδοση βαθμών

 ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ



ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΟΜΑΔΑ  Α΄

Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και 
Γραμματεία, Νεοελληνική Γλώσσα και 
Γραμματεία, Ιστορία, Μαθηματικά,
Φυσική, Βιολογία, Αγγλικά



ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΟΜΑΔΑ Β΄

Χημεία, Γεωλογία-Γεωγραφία, 
Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή, 
Θρησκευτικά, β΄ ξένη  γλώσσα 
(Γαλλικά- Γερμανικά), Τεχνολογία-
Πληροφορική, Οικιακή Οικονομία



ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΟΜΑΔΑ Γ΄

Μουσική-Καλλιτεχνικά, Φυσική Αγωγή



ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

Η αξιολόγηση των μαθητών κατά το τρέχον 
σχολικό έτος προκύπτει από τον Ν. 4823/2021



ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ/ ΤΡΙΩΝ

Η συνολική συμμετοχή (οι  γνώσεις, η 
δυνατότητα κατανόησης, οι επικοινωνιακές και 
λοιπές δεξιότητες, η κριτική σκέψη, η επιμέλεια,  
η δημιουργικότητα, η συνεργατική ικανότητά 
του μαθητή κτλ.),  οι εργασίες (ατομικές ή μη, 
συνθετικές, δημιουργικές), οι ωριαίες γραπτές 
(ανακεφαλαιωτικές ή μη) δοκιμασίες και τα 
tests.



ΩΡΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ

Υποχρεωτικά στα μαθήματα των 
ομάδων Α΄ και Β΄ μια τετραμηνιαία
ωριαία γραπτή δοκιμασία αξιολόγησης  



ΩΡΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ (όταν εξετάζεται 
ύλη που καλύφθηκε μέχρι και σε 4 
διδακτικές ώρες)

ΑΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΤΕΣ (όταν εξετάζεται η 
ύλη του προηγούμενου μαθήματος)

Συχνότητα:  1 την ημέρα – έως 3 την 
εβδομάδα



ΟΛΙΓΟΛΕΠΤΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ 
ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ (ΤΕSTS)

Έως 3 ανά τετράμηνο σε κάθε μάθημα

Διάρκεια εξέτασης: 10 ΄ *

* Τα ερωτήματα της εξέτασης αναφέρονται 

στο αμέσως προηγούμενο μάθημα και είναι τέτοια 

που μπορούν να απαντηθούν μέσα στον διαθέσιμο 
χρόνο



ΕΤΗΣΙΟΣ ΒΑΘΜΟΣ

Μαθήματα Α΄ ομάδας = ο μέσος όρος των 
βαθμών των τετραμήνων και των εξετάσεων 
Ιουνίου

π.χ. 

17+19+19=55 /3 =18,33 Ετήσιος βαθμός 18

Μαθήματα Β΄ και Γ΄ ομάδας = ο μέσος όρος των 
βαθμών των τετραμήνων

π.χ. 

18+19=37 / 2 = 18,5 Ετήσιος βαθμός 19



ΠΡΟΑΓΩΓΗ ή ΑΠΟΛΥΣΗ

• Σε όλα τα μαθήματα τουλάχιστον με βαθμό 
δέκα (10)

ή

• Στα μαθήματα της ομάδας Α΄ τουλάχιστον με 
βαθμό οκτώ (8) και ετήσιο μέσον όρο σε όλα 
τα μαθήματα τουλάχιστον δεκατρία (13)



ΠΡΟΑΓΩΓΗ ή ΑΠΟΛΥΣΗ

Σε περίπτωση μη προαγωγής ή απόλυσης, οι μαθητές/ 
τριες παραπέμπονται τον Σεπτέμβριο (α΄ δεκαήμερο) σε 

επαναληπτική εξέταση στα μαθήματα στα οποία ο 
βαθμός ετήσιας επίδοσής τους είναι μικρότερος από 
δέκα (10), εφόσον ο αριθμός αυτών των μαθημάτων 

δεν υπερβαίνει τα τέσσερα.

Για τα μαθήματα της ομάδας Α΄ οι επαναληπτικές 
εξετάσεις είναι γραπτές και προφορικές, ενώ για τα 
μαθήματα των ομάδων  Β΄ και Γ΄ μόνο προφορικές. 



… είναι απολύτως απαραίτητο να 
παρακολουθείτε την ιστοσελίδα του 
σχολείου μας, γιατί έτσι διατηρείται 

ζωντανή η επικοινωνία μας.

Σας ευχαριστούμε

Κάθε σχολική χρονιά (και 
πολύ περισσότερο σε 

ειδικές περιστάσεις όπως η 
πανδημία της covid -19)…


