


Διάταξη 
τίτλου





Φιλίες, Βελτίωση ορθογραφίας, 

Αγάπη για τη Βιολογία, 

Οικειότητα στο σχολικό 

περιβάλλον



Αλλαγή οπτικής για τα 

Αρχαία, Καινούριοι φίλοι, 

Διήμερη εκδρομή



Φιλίες, Πιο οργανωμένη σε 

πολλούς τομείς, Βελτίωση στον 

Όμιλο  





Βελτίωση στα Αρχαία και στην 

Οδύσσεια, Μεγαλύτερη 

ευγένεια σε καθηγητές και 

συμμαθητές



Καινούριοι φίλοι, Βελτίωση στη 

Φυσική και στα Μαθηματικά



Φιλίες, Περισσότερη οργάνωση 

στα μαθήματα, Αγάπη για τα 

Γερμανικά



Improvement in typing speed 

and in Greek language



Καινούριοι φίλοι, Συνεργασία με 

τους συμμαθητές στη διεξαγωγή 

των project, Βελτίωση στα 

Αγγλικά



Αντιμετώπιση της μελαγχολίας 

που ένιωθα στην αρχή της 

χρονιάς, Φιλίες







Καινούριοι φίλοι, Βελτίωση στα 

Μαθηματικά και στα Φιλολογικά 

μαθήματα





Καινούριοι φίλοι, Γνωριμία με νέα 

μαθήματα όπως η Βιολογία, 

Οικειότητα με τους χώρους του 

σχολείου





Κατάφερα να είμαι πιο ήρεμη και 

συνεπής στις εργασίες μου και να είμαι 

πιο άνετη με τους συμμαθητές μου 

λέγοντας την άποψη μου χωρίς φόβο. 



Προσαρμογή στην τάξη και στην 

ομάδα, Νέες φιλίες, Βελτίωση 

γραφικού χαρακτήρα και εμφάνισης 

γραπτού, Μείωση άγχους και 

βιασύνης





Καινούριοι φίλοι, Βελτίωση στο 

μάθημα της Γλώσσας, Διήμερη 

εκδρομή, Περισσότερη οργάνωση 

στο διάβασμα



 Καλό 2021 με αγάπη, χαρά και ενέργεια! Ηλέκτρα
 Παγκόσμια ειρήνη! Αναστάσης
 Να τελειώσει ο κορονοϊός και να ζούμε πάλι ελεύθεροι! 
Παντελής
 Να είμαστε υγιείς και να ζήσουμε μια φυσιολογική ζωή 
χωρίς τον ιό! Ευγενία
 Να μην μεταλλαχθούμε από τυχόν παρενέργειες του 
εμβολίου!!! Κάτια
 Το 2021 να είναι καλύτερο από το 2020!! Αλεξάνδρα & 
Βίκτωρ



 Να έχουμε την υγεία μας, να είμαστε χαρούμενοι, να 
τελειώσει ο ιός και να δούμε γρήγορα τους φίλους μας 
από κοντά! Σοφία
 Να μην σκεφτόμαστε αρνητικά και να έχουμε την υγεία 
μας! Νικόλας
 Εύχομαι το 2021 να επιστρέψουμε κανονικά σε 
φυσιολογικούς ρυθμούς χωρίς μάσκες και να μην 
χαθούν άλλες ανθρώπινες ζωές λόγω πολεμών κτλ. 
Ιωσήφ
 Όσοι στόχοι δεν πραγματοποιήθηκαν το 2020, να 
γίνουν το 2021! Κύρα




