
Έτησια Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού
Έργου της Σχολικής Μονάδας (έτος αναφοράς: 2021-2022)

 

Α. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ

Καταγράφονται συνοπτικά τα χαρακτηριστικά και οι ιδιαιτερότητες της σχολικής μονάδας, που κρίνονται
σημαντικά για την αποτύπωση της εικόνας του σχολείου

 

Η ιστορία του Ζαννείου Προτύπου Λυκείου Πειραιά ξεκινά στα μέσα της δεκαετίας του 1950, ως ιστορία
του πρώτου εξατάξιου Πειραματικού Επαγγελματικού Γυμνασίου της Ελλάδας (http://zanneiolykeio.gr/istoria/).
Από τότε μέχρι σήμερα λειτουργεί άλλοτε ως Πειραματικό και άλλοτε ως Πρότυπο σχολείο. Το σχολείο
επιλέγεται από γονείς του Πειραιά, αλλά και της ευρύτερης περιοχής, που το εμπιστεύονται για την εκπαίδευση
των παιδιών τους και συμβάλλουν ενεργητικά στην καλή λειτουργία του.

Οι εκπαιδευτικοί του σχολείου έχουν επιλέξει τη θητεία τους σε αυτό και θέτουν τα αυξημένα ακαδημαϊκά
προσόντα τους στην υπηρεσία της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Εκτός των μαθημάτων ειδικότητας, που
παρέχονται με αφοσίωση και καινοτόμους μεθόδους διδασκαλίας, παρέχονται στους μαθητές και τις μαθήτριες
δυνατότητες ώστε να βελτιώσουν τις ικανότητές τους, να αναπτύξουν καινούργιες δεξιότητες (των ψηφιακών
συμπεριλαμβανομένων την τελευταία διετία) και να ενισχύσουν τις δημοκρατικές τους αξίες. Αυτό
επιτυγχάνεται με τη συμμετοχή τους στους Ομίλους Δημιουργικότητας και Αριστείας, σε Προγράμματα
Πολιτισμού, Οικολογίας, Αθλητισμού, κ.α., σε διαγωνισμούς εθνικούς και διεθνείς, σε δράσεις εθελοντισμού, σε
ευκαιρίες διαβούλευσης καίριων ζητημάτων. Η θεσμοθέτηση  του Διευρυμένου Διαλείμματος, μιας καινοτομίας
που λειτουργεί με την έγκριση της ΔΕΠΠΣ τα τελευταία επτά χρόνια στο σχολείο, δίνει ευκαιρίες στη μαθητική
κοινότητα να αναπτύξει δεξιότητες συνεργασίας, να εκφραστεί δημοκρατικά σε επίκαιρα ζητήματα, να
αξιοποιήσει ακόμα περισσότερο τη λειτουργία των μαθητικών κοινοτήτων.

Η συνεργασία όλων σχεδόν των ειδικοτήτων με τα αντίστοιχα τμήματα Ανωτάτων Σχολών καλύπτει ένα μεγάλο
αριθμό δράσεων∙ γι’ αυτό και οι πρακτικές ασκήσεις φοιτητών καθώς και η λειτουργία του θεσμού του μέντορα
 στο σχολείο μας δεν σταμάτησαν, ακόμα και στην περίοδο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.

Το Λύκειο είναι συνδεδεμένο με το Ζάννειο Γυμνάσιο και η καλή συνεργασία των δύο σχολείων υπηρετεί τις
ανάγκες των μαθητών και μαθητριών τους. 

Β. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Παιδαγωγική και μαθησιακή λειτουργία

Θετικά σημεία

Είναι αυτονόητο το όφελος των μαθητών και μαθητριών από τη συμμετοχή τους σε προγράμματα και
διαγωνισμούς που αφορούν πεδία γνώσης εκτός τάξης ή διευρύνουν την τάξη.  Η σύνδεσή τους με το χώρο της
επιστήμης που ενεργεί και ερευνά αποτελεί προώθηση των γνωστικών τους ορίων και των δεξιοτήτων τους. 

Η παρέμβαση για τη σχολική διαρροή υπήρξε διαφωτιστική όχι μόνο για την έρευνά της, αλλά και για την οπτική

http://zanneiolykeio.gr/istoria/


του φαινομένου, το ενδιαφέρον του οποίου αποτυπώνεται σε ειδικό χώρο.  

Η οικειοποίηση του σχολείου και η τυπωμένη κατάθεση μιας όψης των μαθητών και μαθητριών προσφέρει το
αίσθημα του ανήκειν. Αυτό δημιουργεί δεσμούς και προκαλεί για ανάπτυξη δεξιοτήτων.

Κάποιες δραστηριότητες μέσα στις δράσεις δεν ολοκληρώθηκαν. Η διαδικασία όμως ήταν σημαντική εμπειρία
και πηγή γνώσης της πραγματικότητας που διαψεύδει κάποιες φορές τις προσδοκίες ή των ελλείψεων που
καλούμαστε να διακρίνουμε και να αντιμετωπίσουμε.

Η συνεργασία σχολείου οικογένειας ακολουθεί την παράδοση του σχολείου να είναι αγαστή και υπεύθυνη.
Ιδιαίτερα στην περίοδο που ζήσαμε, η συνεργασία αυτή εκφράστηκε και μέσα από τις εκπαιδευτικές δομές αλλά
και με πρωτοβουλίες επιμόρφωσης σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος εκπαιδευτικών-γονέων.

Σημεία προς βελτίωση

Διοικητική λειτουργία

Θετικά σημεία

Η ενίσχυση των δημοκρατικών διαδικασιών ενός σχολείου δεν είναι εύκολη υπόθεση. Η υποστήριξή όμως αυτών
των διαδικασιών αποφέρει αποτελέσματα τα οποία γίνονται ορατά μέσα στο χρόνο και κυρίως στο ήθος και την
καθημερινή συμπεριφορά των μαθητών και μαθητριών. Αυτή δικαιώνει τις προσπάθειες σεβασμού και ευκαιριών
που δίνονται για να εκφραστούν και να ακουστούν.

Η συνεργασία της τοπικής και της ευρύτερης κοινότητας με αφορμή τα προγράμματα που εκπονήθηκαν
αποτέλεσε ευκαιρία να εμπλακούν οι μαθητές με την εκτός σχολείου πραγματικότητα και ζύμωση που τους
προετοιμάζει για τη συμμετοχή τους σε αυτή την κοινότητα και ως ενήλικες

Σημεία προς βελτίωση

Επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών

Θετικά σημεία

Οι επιμορφώσεις των εκπαιδευτικών του σχολείου μας και αυτή την χρονιά ήταν εντυπωσιακά πολλές και
ουσιαστικές. Τόσο σε ατομικό όσο και σε συλλογικό επίπεδο υπήρξε επιμόρφωση στα αντικείμενα ειδικότητας
και σε εκπαιδευτικές, παιδαγωγικές δεξιότητες και στάσεις. 

Σημεία προς βελτίωση

Χρειάζεται να ενσκύψουμε περισσότερο προς ένα ευρωπαϊκό άνοιγμα του σχολείου με ευρωπαϊκά προγράμματα.
Ήδη έχουμε δρομολογήσει δύο δράσεις  συνεργασίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο και προσδοκούμε την επιτυχία τους. 

Γ. ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Λειτουργία
Παιδαγωγική και μαθησιακή λειτουργία
Αριθμός Δράσεων που υλοποιήθηκαν



5
Άξονες στους οποίους υλοποιήθηκαν Δράσεις ) 
Διδασκαλία, μάθηση και αξιολόγηση
Σχολική διαρροή - φοίτηση
Σχέσεις μεταξύ μαθητών / μαθητριών
Σχέσεις μεταξύ μαθητών / μαθητριών και εκπαιδευτικών
Σχέσεις σχολείου - οικογένειας
Λειτουργία
Διοικητική λειτουργία
Αριθμός Δράσεων που υλοποιήθηκαν
2
Άξονες στους οποίους υλοποιήθηκαν Δράσεις ) 
Ηγεσία - Οργάνωση και διοίκηση της σχολικής μονάδας
Σχολείο και κοινότητα
Λειτουργία
Επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών
Αριθμός Δράσεων που υλοποιήθηκαν
2
Άξονες στους οποίους υλοποιήθηκαν Δράσεις ) 
Συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε επιμορφωτικές δράσεις
Συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα

Παρατηρήσεις / Σχόλια

Σημαντικότερα αποτελέσματα των Δράσεων

Κάθε δράση κρίνεται κυρίως από τα αποτελέσματά της προς την εξέλιξη των μαθητών και 
μαθητριών του σχολείου μας. Θεωρούμε ότι όλες οι δράσεις είχαν ως κύριους στόχους αυτήν την 
εξέλιξη στη γνώση, στη συμπεριφορά και στις δεξιότητες των παιδιών μας. Κάθε μία δράση, 
ανάλογα το αντικείμενο μάθησης και το πλαίσιο στο οποίο λειτούργησε υπηρέτησε αυτούς τους 
στόχους.

 

Διδασκαλία, μάθηση, αξιολόγηση:

Διαγωνισμός Θαλής
Εκπαιδευτικό πρόγραμμα ΕΛΣΤΑΤ 'Απογραφή στο Σχολείο'.
Πρόγραμμα ProjectPLANetB για αναζήτηση εξωπλανητών.
Πείραμα στο Διεθνή Διαστημικό Σταθμό AstroPi.
Cosmicpi. Εγκαταστάθηκε στο σχολείο μας με ανιχνευτής κοσμικής ακτινοβολίας.



Εγκαταστάθηκε στο σχολείο μας υπερσύγχρονος σεισμογράφος.
Πανελλήνιος Διαγωνισμό Φυσικής " ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ 2022".
STEMSTARSGREECE με τρεις ομάδες, φθάνοντας μέχρι την τελική φάση του 
διαγωνισμού.
Διαδικτυακή Διημερίδα «Οι Θετικές Επιστήμες στη Μικρασία. Από τους Ίωνες 
θετικούς φιλοσόφους έως τον Καραθεοδωρή».
Συμμετοχή στο πρόγραμμα μΝΕΤ.

 

Συνεργασία σχολείου με κοινότητα:      Project PLANet B
. Συνεργαστήκαμε με τα σχολεία: 2ο Πρότυπο Λύκειο Αθηνών, Αρσάκειο Λύκειο 
Πατρων.Πραγματοποιήθηκε διάλεξη στο Πανεπιστήμιο  VrijeUniversiteitBrussel.

RaspberryShake. Συνεργασία με το ΓΕΙΝ για εγκατάσταση σεισμογράφου 
RaspberryShake RS3D.
Βουλή των Εφήβων. Έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του σχολείου το 
ερωτηματολόγιο καθώς και οι απαντήσεις των μαθητών/-τριών σχετικά με την έννοια 
της πολιτειότητας στην ψηφιακή εποχή.
Ελλάδα -Κύπρος- Ομογένεια: εκπαιδευτικές γέφυρες. Υλοποιήθηκε με επιτυχία.      
   
ΠΑΝΔΗΜΙΕΣ - Πρόγραμμα e-Twinning. Υλοποιήθηκε με εξαιρετική επιτυχία. 
Συμμετείχαν 9 σχολεία, 24 καθηγητές και 55 μαθητές.
Διεθνές αρχείο για την ιστορία του σχολείουμας στο 
https://datacatalogue.sodanet.gr/dataset.xhtml?persistentId=doi:10.17903/FK2/OBKTVW

 

Σχολική διαρροή:

Όπως προκύπτει από το τεκμηριωτικό υλικό αποτίμησης της δράσης (βλ. ενέργειες της 
Ομάδας, χρονοδιάγραμμα, πόροι-μέσα-ερευνητικά εργαλεία, στατιστικά στοιχεία και 
τελική έκθεση αξιολόγησης) οι ως άνω στόχοι επιτεύχθηκαν πλήρως. 

Σημαντική συμβολή είχαν όλοι οι εμπλεκόμενοι παράγοντες (Διεύθυνση, Σύμβουλος 
Παιδαγωγικής Ευθύνης, ΕΠΕΣ, Σύμβουλοι Σχολικής Ζωής, Σχολική Ψυχολόγος, Σύλλογος 
Γονέων και Κηδεμόνων, υπεύθυνοι καθηγητές των τμημάτων και Σύλλογος διδασκόντων). 
Ιδιαίτερες δυσκολίες δεν υπήρξαν. Δύο περιπτώσεις έκτακτης διακοπής της φοίτησης 
προήλθαν από μετεγγραφές με μετεγκατάσταση της οικογένειας και όχι για περιπτώσεις 
σχολικής διαρροής. 

Στη συνάφεια της δράσης,  μέλη της ομάδας παρακολούθησαν σεμινάρια  και 
ενδοσχολική επιμόρφωση, ενώ το υλικό που παρήχθη βρίσκεται στον σύνδεσμο:
https://docs.google.com/document/d/1 
uaA5mnc1LMHJJImFQYPMTACtvuEPzQXsZnAZve_G45o/edit?invite=CKTQiLYH.

Σχέσεις μαθητών-μαθητριών: Σκοπός της δράσης ήταν η ενίσχυση της ταυτότητας του 
σχολείου, της ομαδικής ταυτότητας μεταξύ των μαθητών αλλά και η ενδυνάμωση του 
αισθήματος αυτοπραγμάτωσης και ακαδημαϊκής επίτευξης των αποφοίτων του σχολείου. 
Οι δράσεις του ΖΑΝΝΕΙΟ UNITED έγιναν δεκτές με ενθουσιασμό από τους μαθητές/τριες 

https://datacatalogue.sodanet.gr/dataset.xhtml?persistentId=doi:10.17903/FK2/OBKTVW
https://docs.google.com/document/d/1 uaA5mnc1LMHJJImFQYPMTACtvuEPzQXsZnAZve_G45o/edit?invite=CKTQiLYH
https://docs.google.com/document/d/1 uaA5mnc1LMHJJImFQYPMTACtvuEPzQXsZnAZve_G45o/edit?invite=CKTQiLYH


κάτι που υποδηλώνει ότι υπήρχε ένα κενό στην ενδυνάμωση των σχέσεων μεταξύ των 
τελειόφοιτων μαθητών/τριών μας -μιας τάξης που ταλαιπωρήθηκε ιδιαίτερα από την 
πανδημία και τις συνέπειες της στην συνοχή και την ομαδικότητα της.  Η θετική εντύπωση 
και αποδοχή του σχεδίου μας αποτελεί αρκετά ασφαλή ένδειξη ότι το ZΑΝΝΕΙΟ UNITED 
θα αποτελέσει μόνιμη δραστηριότητα του σχολείου μας στο μέλλον, κάτι που ήταν και ο 
βασικός του στόχος.

 

Σχέσεις σχολείου οικογένειας:  Η συνεργασία σχολείου οικογένειας ακολουθεί την 
παράδοση του σχολείου να χαρακτηρίζεται ως αγαστή και υπεύθυνη. Ιδιαίτερα στην 
περίοδο που ζήσαμε, η συνεργασία αυτή εκφράστηκε και μέσα από τις εκπαιδευτικές δομές 
αλλά και με πρωτοβουλίες επιμόρφωσης σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος εκπαιδευτικών-
γονέων. Οι πρωτοβουλίες που αναπτύχθηκαν εξασφάλισαν ένα υποστηρικτικό πλαίσιο για 
τα παιδιά.

 

Ηγεσία , Οργάνωση και διοίκηση σχολικής μονάδας: Σύμφωνα με το σχεδιασμό μας, 
υλοποιήθηκαν οι δράσεις που προάγουν ικανοποιητικά τα δημοκρατικότητα το υσχολείου, 
οι οποίες αφορούσαν σε διαδικασίες, ενημέρωση, δημοκρατική κουλτούρα. Σημαντική 
υποστήριξη αυτών των προθέσεων αποτελεί ο θεσμός του Διευρυμένου Διαλέιμματος, 
εγκεκριμένη πρακτική, η οποία εφαρμόζεται από το 2015 στο σχολείο μας, όπως φαίνεται 
στην πρόταση καλής πρακτικης που κατατίθεται. 

 

Επαγγελματική ανάπτυξη: Οι εκπαιδευτικοί του σχολείου συμμετείχαν σε πλήθος 
επιμορφωτικών δράσεων από αρμόδιους φορείς (ΙΕΠ, ΑΕΙ, ΙΤΥΕ, ΕΛΙΔΕΚ, ΚΙΝΕΤΕ, ΕΔΙΒΕΑ, 
κ.α.) με θεματολογία σχετική του αντικειμένου διδασκαλίας τους ή/και του ομίλου τους, 
συμμετείχαν ως εκπονητές ή /και επιμορφωτές Α΄και Β΄του ΙΕΠ στη διαμόρφωση της 
τράπεζας θεμάτων ή/και για τα Νέα Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών κ.α. 
Πραγματοποιήθηκε ενδοσχολική επιμόρφωση με συμμετοχή και όμορων σχολείων. 

 

Η συμμετοχή μας σε ευρωπαϊκά προγράμματα τη φετινή χρονιά εκπροσωπήθηκε από 
μια σύμπραξη 9 σχολείων σε πρόγραμμα etwinning και τα αποτελέσματα της δράσης αυτής 
είχαν αντίκτυπο σε όλη την εκπαιδευτική κοινότητα του σχολείου.

 

Στην ιστοσελίδα μας, zanneiolykeio.gr , βρίσκονται όλα τα τεκμήρια των δράσεων που 
καταγράφηκαν και όσες δεν καταγράφηκαν αποτελούν τον κορμό των δράσεων και 
πρακτικών που συνδέονται με την καθημερινή φροντίδα και κατάθεση των εκπαιδευτικών 
που καταγράφονται μόνο στις "αποσκευές" των μαθητών και μαθητριών μας. 

Δυσκολίες που παρουσιάστηκαν



Οι δυσκολίες που παρουσιάστηκαν συνδέονται με την περίοδο πανδημίας και προσαρμογής σε 
μια διαφορετική πραγματικότηα από αυτήν που γνωρίζαμε κι εμείς και τα παιδιά μας. Το 
γενικότερο κλίμα του σχολείου όμως και οι αποφασιστικές προσπάθειες των εκπαιδευτικών να 
τις αντιμετωπίσουν βοήθησαν ώστε η σχολική καθημερινότητα να συμβαδίσει με τους στόχους 
που τέθηκαν. Όλες σχεδόν οι δράσεις που σχεδιάστηκαν πραγματοποιήθηκαν επιτυχώς 
ξεπερνώντας τις όποιες δυσκολίες προέκυπταν. 

Ακόμα όμως και αυτές που δεν πραγματοποιήθηκαν, δεν συνδέονται μς δυσκολίες που δεν 
ξεπεράστηκαν, αλλά περισσότερο με συνθήκες που δεν επέτρεπαν την πραγματοποίησή τους. 

Γι αυτό και δεν καταγράφονται ιδιαίτερα προτάσεις προς βελτίωση. Ο σχεδιασμός και οι στόχοι 
αυτής της χρονιάς σχεδιάστηκαν με ρεαλισμό και υποστηρίχθηκαν με σθένος από όλους τους 
εκπαιδευτικούς του σχολείου. Και όλοι και όλες είναι έτοιμοι να ξεπεράσουν τον εαυτό τους 
ετοιμαζόμενοι/ες για την επόμενη χρονιά

Ανάδειξη Πρακτικών και προτάσεις για αξιοποίησή τους από άλλα σχολεία (προαιρετικά).

Πρακτική 1

Άξονας

Διδασκαλία, μάθηση και αξιολόγηση

Τίτλος Δράσης

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ, ΣΥΝΕΔΡΙΑ, ΔΡΑΣΕΙΣ

Στόχος Βελτίωσης

1.Project PLANet B.

Οι μαθητές συλλέγουν δεδομένα του Διαστημικού Τηλεσκοπίου TESS και τα επεξεργάζονται με στόχο την
αναζήτηση εξωπλανητών.

Φορέας: Όμιλος SPACE.

2. Μαθητικοί Διαγωνισμοί/Συνέδρια:

2.α. Θαλής.

2.β. Euromath. 

2.γ. Astro Pi. Οι μαθητές θα σχεδιάσουν και θα υλοποιήσουν ένα πείραμα που θα πραγματοποιηθεί στο
διάστημα επί του Διεθνούς Διαστημικού Σταθμού. Φορείς: ESA, Raspberry Pi Foundation.

2.δ. Masterclasses 2022, Προχωρημένα Μαθήματα Φυσικής Σωματιδίων.

2.ε. Πανελλήνιος Διαγωνισμός Φυσικής “Αριστοτέλης” 2022.

2.στ. “Δόκιμοι Ερευνητές” του Ινστιντούτου Πυρηνικής Φυσικής Ε.ΚΕ.Φ.Ε. “Δημόκριτος”.

3.Απογραφή στο Σχολείο στα πλαίσια του προγράμματος «Ανάπτυξη της Στατιστικής Παιδείας 
στην Ελλάδα» 



Στόχος του προγράμματος  είναι η συνεισφορά στη στατιστική επιμόρφωση των μαθητών. Φορέας: Ελληνική
Στατιστική Αρχή

4.RaspberryShake.

Οι μαθητές θα εγκαταστήσουν στο σχολείο ένα σύγχρονο Σεισμογράφο και θα μελετήσουν τη σεισμικότητα της
περιοχής. Φορείς: Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών,

4.Cosmic Pi.

Οι μαθητές θα εγκαταστήσουν στο σχολείο ένα Μετρητή Κοσμικής Ακτινοβολίας.

Ενέργειες Υλοποίησης

Υλοποιήθηκαν
 
 - Ο Διαγωνισμός Θαλής υλοποιήθηκε , αλλά δεν υπήρχαν επιτυχόντες/ούσες.
 
- Υλοποιήθηκε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα ΕΛΣΤΑΤ 'Απογραφή στο Σχολείο'. Οι
μαθητές/τριες συμπλήρωσαν τα ηλεκτρονικά ερωτηματολόγια της ΕΛΣΤΑΤ και
έκαναν την επεξεργασία και ανάλυσή τους στα αποτελέσματα που έστειλε η
ΕΛΣΤΑΤ. 
 
 - Το πρόγραμμα Project PLANet B υλοποιήθηκε. Ο υπεύθυνος εκπαιδευτικός είναι
υποψήφιος για το διεθνές βραβείο UNESCO ICT in Education Prize.
 
- Συμμετοχή στον ευρωπαικό διαγωνισμό Astro Pi. Το πείραμα των μαθητών
εκτελέστηκε με επιτυχία στο Διεθνή Διαστημικό Σταθμό και συγκέντρωσε πλήθος
δεδομένων.
 
- Cosmic pi. Εγκαταστάθηκε στο σχολείο μας με επιτυχία ανιχνευτής κοσμικής
ακτινοβολίας.
 
- Raspberry Pi. Με τη συνεργασία του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του
Αστεροσκοπείου Αθηνών εγκαταστάθηκε στο σχολείο μας υπερσύγχρονος
σεισμογράφος. 
 
- Τέλος το σχολείο μας συμμετείχε στον Πανελλήνιο Διαγωνισμό Φυσικής "
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ 2022".
 
Επιπρόσθετα υλοποιήθηκαν:

- Η συμμετοχή στον Πανελλήνιο Διαγωνισμό STEM STARS GREECE (STEM Stars Greece (athens-science-
festival.gr), με τρεις ομάδες, φθάνοντας μέχρι την τελική φάση του διαγωνισμού, με τις εργασίες Quake Alarm
(Σύστημα Προειδοποίησης Σεισμών), Ήλιος και κοσμική ακτινοβολία: Love or Hate? και την παρουσίαση της

https://stemstarsgreece.athens-science-festival.gr/
https://stemstarsgreece.athens-science-festival.gr/


εφαρμογής SIR_COVID_CALCULATOR .

 - Συμμετοχή στην Διαδικτυακή Διημερίδα με αφορμή τα 100 από την Μικρασιατική Καταστροφή, με την
παρουσίαση της εργασίας «Οι Θετικές Επιστήμες στη Μικρασία. Από τους Ίωνες θετικούς φιλοσόφους έως τον 
Καραθεοδωρή». Την Διημερίδα διοργάνωσε το Πειραματικό Λύκειο του Πανεπιστημίου Πατρών υπό την αιγίδα
του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, ενώ στη διοργάνωση συμμετείχαν η Περιφερειακή Διεύθυνση
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας και το ΠΕΚΕΣ Δυτικής Ελλάδας. Στην Διαδικτυακή Διημερίδα
συμμετείχαν με εργασίες μαθητών τους, 32 σχολεία απ’ όλη την Ελλάδα.

 - Συμμετοχή στο πρόγραμμα μΝΕΤ, μετρήσεων των μιονίων της κοσμικής ακτινοβολίας μέσω ενός δικτύου
τηλεσκοπίων μιονίων, που έχει εγκαταστήσει το Εργαστήριο Φυσικής του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου,
με έδρα την Πάτρα. Στο πλαίσιο του προγράμματος έχουν πραγματοποιηθεί κατά χρονικό διάστημα Φεβρουάριος
2022-Μάϊος 2022, τρεις διαδικτυακές ενημερωτικές συναντήσεις του Δ/ντη του εργαστηρίου Φυσικής αναπλ.
Καθηγητή Αντ. Λέϊσου (α) με τους εκπαιδευτικούς του δικτύου σχολείων που συμμετέχουν στο πρόγραμμα και (β)
δυο διαδικτυακές επίσης συναντήσεις με τους μαθητές των αντίστοιχων σχολείων. Το πρόγραμμα λήψης των
μετρήσεων θα συνεχιστεί και κατά το σχολικό έτος 2022-23.

Δεν υλοποιήθηκαν:
 
 - Το Euromath 2022, δεν υλοποιήθηκε λόγω αλλαγής της ημερομηνίας διεξαγωγής,
εξαιτίας του Covid 19, ωστόσο οι εργασίες ετοιμάστηκαν απλά δεν κατατέθηκαν.
- ??? ???????????? ????? ??? ????? Masterclasses 2022 ????? ??? ??????????? και η δράση "ΔΟΚΙΜΟΙ
ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ" δεν πραγματοποιήθηκε.
- 

Υλικό (παράθεση υπερσυνδέσμου)

http://planetbteam.com/

Πρακτική 2

Άξονας

Ηγεσία - Οργάνωση και διοίκηση της σχολικής μονάδας

Τίτλος Δράσης

ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ

Στόχος Βελτίωσης

1. Λειτουργούμε για 7η χρονιά το θεσμό του Διευρυμένου Διαλείμματος, ο οποίος δίνει μία ακόμα ευκαιρία 
συζήτησης τόσο μεταξύ των μαθητών/μαθητριών, όσο και μεταξύ των εκπαιδευτικών,

2. Κάθε μήνα οι Πρόεδροι των τμημάτων συναντώνται με τη Διευθύντρια.

https://youtu.be/7WPhqvXvDio
https://youtu.be/7cZ9whtr3-M
https://youtu.be/7cZ9whtr3-M


3. Η άμεση ενημέρωση των συναδέλφων συμβάλλει στην εύρυθμη οργάνωση των υποχρεώσεών τους και
υποδηλώνει το σεβασμό στην οργάνωση του χρόνου τους. 

Η επικαιροποίηση του σχολικού κανονισμού με βάση τις σύγχρονες παιδαγωγικές αρχές και τη φιλοσοφία
της εκπαιδευτικής μας κοινότητας παραμένει ανοικτή σε κάθε υπόδειξη βελτίωσής του καθ’ όλη τη χρονιά.

Με στόχο το σεβασμό στο χρόνο των μαθητών/τριών συντονίζονται καθημερινές ενέργειες για  άμεση 
κάλυψη των όποιων κενών διδακτικών ωρών.

Προς μια καλή συνεργασία Διεύθυνσης και γονέων, η Διεύθυνση ενημερώνει τους γονείς για την απουσία
των παιδιών κατά την πρώτη ώρα, επικοινωνεί προσωπικά μαζί τους σε κάθε ζητήματα που αφορά τα παιδιά
τους και αξιοποιεί τις προτάσεις τους για το σχολείο.

Ενέργειες Υλοποίησης

Σύμφωνα με το σχεδιασμό μας, υλοποιήθηκαν δράσεις που προάγουν ικανοποιητικά τη δημοκρατικότητα του
σχολείου.

Ο εσωτερικός κανονισμός επικαιροποιήθηκε στην αρχή της σχολικής χρονιάς με τη συμμετοχή εκπαιδευτικών,
μαθητών/τριών, γονέων με τη βοήθεια και της ψηφιακής επικοινωνίας.

Οι εκλογές των μαθητικών κοινοτήτων πραγματοποιήθηκαν μετά από ενδελεχή ενημέρωση των μαθητών/τριών,
ενισχύοντας τη συμμετοχικότητά τους και την διαφύλαξη των κανόνων διεκπεραίωσης.

Πραγματοποιήθηκαν 5 Διευρυμένα Διαλείμματα όπου οι μαθητές και μαθήτριες έκαναν διαβούλευση σε ζητήματα
που τους αφορούσαν.

Οι μηνιαίες συναντήσεις των 12 Προέδρων των τμημάτων με την Διευθύντρια πραγματοποιήθηκαν με επιτυχία
με ενημέρωση με ανταλλαγή απόψεων ή και λήψη αποφάσεων και  διάχυση της ενημέρωσης στα τμήματα

Το ωρολόγιο πρόγραμμα διαμορφωνόταν κάθε φορά που χρειαζόταν να καλυφθούν κενά τμημάτων, ώστε οι
μαθητές/τριες να μην χάνουν ώρες εκτός μαθήματος στο σχολείο τους.

 Η άμεση καθημερινή ενημέρωση των εκπαιδευτικών του Συλλόγου συνεχίστηκε όπως και η καθημερινή
ενημέρωση των γονέων για τις απουσίες των μαθητών κατά την πρώτη ώρα που επιβεβαιώνει την συνεργασία
σχολείου-γονέων.

Η καλή συνεργασία με το Σύλλογο Γονέων εκφράστηκε με όρους συνεργασίας.

Επιπλέον του σχεδιασμού, οι δράσεις της Βουλής των Εφήβων ενίσχυσαν την δημοκρατική κουλτούρα του
σχολείου και η έρευνα που πραγματοποιήθηκε ήταν σημαντική για την εικόνα της λειτουργίας της δημοκρατίας.

Όπως κάθε χρόνο, θα επαναληφθεί και φέτος, κατά την τελευταία συνεδρία, η γενική αποτίμηση του έργου του
σχολείου μας και της Διεύθυνσης από το Σύλλογο Διδασκόντων/ουσών με τις απαντήσεις στα δύο ερωτήματα:
«ένα πράγμα που πήγε καλά αυτή τη χρονιά και τι θα μπορούσε να πάει καλύτερα»

Υλικό (παράθεση υπερσυνδέσμου)

Διευρυμένο Διάλειμμα, Η Λειτουργία του (όπως ανακοινώθηκε σε συνέδριο)
https://drive.google.com/drive/folders/0B4G1roJgkqZ0WmRoSktUbDk4c2c?resourcekey=0-
gGTQx6qaaghB6TJC_YOnYw

Πρακτική 3



Άξονας

Σχολική διαρροή - φοίτηση

Τίτλος Δράσης

ΕΡΕΥΝΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΜΕ ΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΔΙΑΡΡΟΗ

Στόχος Βελτίωσης

Σχολική διαρροή 

Η σχολική διαρροή είναι ένα κοινωνικό φαινόμενο που σε πολλές έρευνες έχει αναδειχθεί ότι συσχετίζεται με
τον ταξικό παράγοντα και τις κοινωνικές ανισότητες (Λαρίου-Δρεττάκη, 1993). 

 

Πεδία έρευνας - Στόχοι

Έρευνα και εντοπισμός των φαινομένων σχολικής διαρροής 
Προσδιορισμός του ποσοστού ανά τάξη
Εντοπισμός των αιτίων
Συγκριτική μελέτη σχετικά με την προηγούμενη σχολική χρονιά
Ρόλος του εσωτερικού κανονισμού του Σχολείου, 
Αποτελεσματικότητα καθημερινών πρακτικών (π.χ. συλλογή των απουσιών 1ης
διδακτικής ώρας)
Αποτίμηση πρακτικών σε περιπτώσεις έκτακτων περιπτώσεων  (πχ. δράσεις
Αντι-bullying)
Αξιολόγηση  πρακτικών, όπως το «διευρυμένο διάλειμμα»
Αποτελέσματα του έργου ομάδας Συμβούλων Σχολικής Ζωής (Πράξη 4/10-9-
2021) 
Συμβολή των Ομίλων Αριστείας, των Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων κλπ
Εφαρμογή πρακτικών διαφοροποιημένης μάθησης και εξατομικευμένης
διδασκαλίας (Πράξη 14/20-1-2021)
Αποτίμηση λειτουργίας του Σχολικού Συμβουλίου
Αξιολόγηση συνεργασίας (α) Συλλόγου Διδασκόντων με τον Σύλλογο Γονέων
και Κηδεμόνων καθώς και (β) των υπεύθυνων ανά τμήμα καθηγητών με
γονείς/κηδεμόνες.

Ενέργειες Υλοποίησης

Ιανουάριος-Φεβρουάριος: Διεξήχθη έρευνα και συγκεντρώθηκαν ποσοτικά στοιχεία για τυχόν μαθητική διαρροή
(μέσω myschool, Βιβλίων φοίτησης). Εν συνεχεία, επιχειρήθηκε εξαγωγή ποσοστού ανά Τάξη και σχολικό έτος,



συγκριτικά για τα σχολικά έτη 2020-2021 και 2021-2022.

Μάρτιος: Επικοινωνία με γονείς και παιδιά, για τις περιπτώσεις που εντοπίστηκαν περιπτώσεις μετεγγραφής
ή/και μετεγκατάστασης των οικογενειών, με αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος (αλλά, τελικώς, όχι σχολικής
διαρροής) κατά το τρέχον διδακτικό έτος 2021-2022. Στην ίδια συγκυρία, μέλος της Ομάδας Δράσης
παρακολούθησε επιμορφωτικό σεμινάριο etwinning, υπό την αιγίδα του Πανεπιστημίου Αιγαίου και τίτλο
"Εργαλεία δημιουργίας ιστοτόπων-Συνεργατικά και υποστηρικτικά εργαλεία", ενώ ολόκληρη η Ομάδα με τον
Συντονιστή της συμμετείχαν στην ενδοσχολική επιμόρφωση με θέμα: "Ψυχοεκπαιδευτικές Προσεγγίσεις στο
Bullying υπό το Πρίσμα της Θετικής Ψυχολογίας" (1-22 Μαρτίου 2022).

Απρίλιος-Μάιος: Επιχειρήθηκε πιο ολοκληρωμένη αποτύπωση των ευρημάτων, με την αρωγή της Διεύθυνσης, του
Συλλόγου διδασκόντων, των Συμβούλων Σχολικής Ζωής, των ενδοσχολικών Συντονιστών, του Επιστημονικού
Εποπτικού Συμβουλίου (ΕΠΕΣ) και των υπευθύνων τμημάτων. Παράλληλα μελετήθηκε η κάθε περίπτωση και
επιχειρήθηκε ερμηνεία των στοιχείων που συνελέγησαν. 

Ειδικότερα επιχειρήθηκε, αφενός, ακριβής ποσοτική αποτύπωση (βλ. στη συνέχεια), με προσδιορισμό ποσοστού
διαρροής ή αλλαγής σχολείου για λόγους οικογενειακούς, και σύγκριση αυτού με εκείνο της προηγούμενης
σχολικής χρονιάς. Αφετέρου, ερμηνεύτηκαν τα ευρήματα. Απώτερος στόχος ήταν να υπάρξουν παρεμβάσεις και
διορθωτικές κινήσεις από την πλευρά του Σχολείου στο μέλλον, ώστε, το όποιο ποσοστό σχολικής διαρροής, να
περιοριστεί στο ελάχιστο ή και να εξαλειφθεί. Σε κάθε περίπτωση, να λειτουργήσει η έρευνα πιλοτικά ως
κοινωνιολογικός δείκτης, που αποτυπώνει με ακρίβεια και εγκυρότητα τη σχολική πραγματικότητα σε
πραγματικές συνθήκες.

Υλικό (παράθεση υπερσυνδέσμου)

https://docs.google.com/document/d/1
uaA5mnc1LMHJJImFQYPMTACtvuEPzQXsZnAZve_G45o/edit?invite=CKTQiLYH

Προτάσεις για αναγκαίες επιμορφώσεις


