ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟ 25-2-2018 ΕΩΣ 17-2-2019
Από την Πρόεδρο του ΣΥΝΑΠτΑ Κα Κλειώ Καλλιμάνη ΄85:
 Πρώτη προτεραιότητα του ΔΣ υπήρξε η προσέγγιση όσων περισσότερων Αποφοίτων θα ήταν δυνατόν
μέσα από δράσεις και εκδηλώσεις.
i.

Στις 25-2-2018 , και κατά τη διάρκεια της ετήσιας ΓΣ, πραγματοποιήθηκε η κοπή της
πρωτοχρονιάτικης πίτας του Συνδέσμου, στην οποία κλήθηκαν και παρευρέθησαν μέλη του
ΣΑΕΕΑ, παλιοί καθηγητές του σχολείου , οι σύλλογοι των εν ενεργεία καθηγητών, οι σύλλογοι
γονέων και κηδεμόνων, εκπρόσωποι των μαθητών Γυμνασίου-Λυκείου, εκπρόσωποι του ΙΓΕ,
των Δήμων Αμαρουσίου και Κηφισιάς, εκπρόσωποι των υπόλοιπων Προτύπων Σχολείων

ii.

Η δεύτερη δράση που υλοποιήθηκε ήταν η συμμετοχή μας στο πρώτο συνέδριο MODEL
UNITED NATIONS που οργάνωσε το Λύκειο τον Φεβρουάριο 2018, όπου συμμετείχαν δυο
απόφοιτοι - καθηγητές Πανεπιστημίου ως εισηγητές και είχαμε και μια μικρή αλλά
σημαντική συμμετοχή στην αντιμετώπιση των εξόδων του συνεδρίου. Ας σημειωθεί ότι ήταν
η πρώτη φορά που ο θεσμός αυτός φιλοξενήθηκε από δημόσιο σχολείο με τη συμμετοχή 340
μαθητών - συνέδρων από όλη την Ελλάδα.

iii.

Η τρίτη δράση στην οποία προσκληθήκαμε και συμμετείχαμε ήταν η για πρώτη φορά
λειτουργία του Συμβουλίου Σχολείου του Γυμνασίου, τον Μάρτιο 2018 και το Νοέμβριο
2018, η οποία προβλέπεται από το νόμο που αφορά τα Πρότυπα και ήταν μέχρι πρότινος
ένας θεσμός ανενεργός για όλα τα Πρότυπα Σχολεία

iv.

Η τέταρτη δράση που υλοποιήθηκε ήταν η συμμετοχή μας στην εκδήλωση επαγγελματικού
προσανατολισμού του Γυμνασίου το Νοέμβριο 2018, μετά από πρόσκληση του συλλόγου
διδασκόντων, όπου και συμμετείχαν πέντε απόφοιτοι, αποκομίζοντας θετικά σχόλια για την
παρουσία τους από τη Διεύθυνση του σχολείου. .

v.

Συγχρόνως οργανώσαμε ή συμμετείχαμε και σε μια σειρά κοινωνικών εκδηλώσεων στις
οποίες καλέσαμε τα μέλη του Συνδέσμου μας με ατομικά e-mail και αναρτήσεις στο site μας
και στο Facebook.



Δεύτερη προτεραιότητα ήταν η επέκταση της παρουσίας μας στο διαδίκτυο και τα social media, μέσω
των οποίων ο ΣΥΝ. ΑΠ.τ.Α κρατά διαρκώς ενήμερα τα μέλη του και όποιον άλλον ενδιαφέρεται για
νέα, ειδήσεις και αγγελίες που αφορούν απόφοιτους, παλιούς καθηγητές και τα Ανάβρυτα. Ο στόχος
αυτός προωθήθηκε με τη δημιουργία σελίδας του Συνδέσμου στο Facebook η οποία λειτουργεί
παράλληλα και συμπληρωματικά με το site μας και δείχνει στους μήνες της λειτουργίας της να
συγκεντρώνει το ενδιαφέρον πολλών αποφοίτων του Σχολείου μας.
 Τρίτη προτεραιότητα ήταν η συνέχιση των επαφών με τους συλλόγους αποφοίτων των άλλων
Προτύπων σχολείων. Πραγματοποιήθηκαν κοινές συσκέψεις για συντονισμένες δράσεις σχετικά με
θέματα κοινού ενδιαφέροντος, πάντα με ιδιαίτερη προσοχή στο χαρακτήρα των δράσεων αυτών ώστε
να εξυπηρετείται πάνω από όλα το συμφέρον των σημερινών σχολικών μονάδων των Αναβρύτων
 Τέταρτη προτεραιότητα υπήρξε η επεξεργασία προτάσεων για τροποποιήσεις του καταστατικού, ώστε
να διασφαλιστεί η εύρυθμη και περισσότερο αποτελεσματική λειτουργία του συλλόγου
Οι δράσεις του ΔΣ συνεχίζονται με στόχο ο ΣΥΝΑΠτΑ να γίνει γνωστός σε όλους τους αποφοίτους και με τις
δράσεις και εκδηλώσεις του να φέρει κοντά όσο περισσότερους από αυτούς ενδιαφέρονται τόσο για τη
συντήρηση των ευχάριστων αναμνήσεων όσο και για την εξέλιξη και πρόοδο του Σχολείου μας.

