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Γενική Περιγραφή 

Το σημερινό 1ο Πειραματικό Γυμνάσιο συνδέεται ιστορικά με το πρώτο σχολείο 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που λειτούργησε στο νεοσύστατο ελληνικό κράτος και 

δημιουργήθηκε το 1829 από τον Ιωάννη Καποδίστρια. Το σχολείο μετεγκαταστάθηκε στην 

Αθήνα από την Αίγινα, το 1834 Α4ρχικλά στεγάστηκε στην ”οικία Κλεάνθους”, όπου, το 

1837 εγκαταστάθηκε το Πανεπιστήμιο της Αθήνας. Τότε το 1ο ΠΠ Γυμνάσιο ξεκίνησε μία 

διαδρομή περνώντας από διάφορα εμβληματικά κτίρια της Πλάκας, για να καταλήξει τελικά 

στο κτίριο της οδού Αδριανού.  

Το σχολείο χαρακτηρίστηκε Πρότυπο το 1980 και εντάχθηκε στα Πειραματικά το 1986. Με 

την ψήφιση του ν. 3966/2011 το σχολείο αξιολογήθηκε και εντάχθηκε στα Πρότυπα 

Πειραματικά Σχολεία της χώρας. 

Από το 1980 μέχρι σήμερα το σχολείο είχε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο στηρίζοντας την 

πρακτική άσκηση και την κατάρτιση των φοιτητών, εφάρμοζε πειραματικά προγράμματα 

σπουδών και νέες διδακτικές προσεγγίσεις. Επίσης στο σχολείο λειτουργούν όμιλοι ειδικού 

ενδιαφέροντος, υπάρχει συμμετοχή σε διεθνείς και εθνικούς διαγωνισμούς, γίνονται 

εσωτερικές επιμορφώσεις εκπαιδευτικών κλπ. 

Κατά το σχολικό έτος 2013-14 στο σχολείο λειτούργησαν 9 τμήματα Γενικής Παιδείας στα 

οποία εφαρμόστηκε το πρόγραμμα σπουδών που πρότεινε η ΔΕΠΠΣ και 34 τμήματα ξένων 

γλωσσών (στα Αγγλικά Γαλλικά και Γερμανικά). 

Ο Σχολικός Πληθυσμός 

Στο σχολείο υπηρετούν 31 μόνιμοι εκπαιδευτικοί, εκ των οποίων 1 είναι Διευθυντής, 1 

υποδιευθυντής. Οι εκπαιδευτικοί του σχολείου επελέγησαν μετά από διαδικασία αξιολόγησης 

που διοργανώθηκε από τη ΔΕΠΠΣ σύμφωνα με τις προβλέψεις του 3966 και των σχετικών 

υπουργικών αποφάσεων και υπηρετούν στο σχολείο με πενταετή θητεία. 

Στο σχολείο μας φοιτούν 120 μαθητές 113 μαθήτριες, χωρισμένοι σε τρία τμήματα ανά τάξη. 

Η πλειοψηφία των μαθητών μας έχει γονείς που με κοινωνιολογικούς όρους κατατάσσονται 

στην κατηγορία των μικροαστικών στρωμάτων. Υπάρχει ένα ποσοστό της τάξης του 12% 

αλλοδαπών μαθητών. Η πλειοψηφία των μαθητών μας κατοικεί στις περιοχές Κουκάκι, 

Θησείο, Πατήσια, Κυψέλη, Εξάρχεια, Παγκράτι και Νέος Κόσμος.  
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