
Πρώτη Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού
Έργου της Σχολικής Μονάδας (έτος αναφοράς: 2020-2021)

 

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, ακόμα και στην περίοδο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, δεν σταμάτησαν.

Β. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Παιδαγωγική και μαθησιακή λειτουργία

Θετικά σημεία

Οι εκπαιδευτικοί του σχολείου καθώς διαθέτουν πολύ αυξημένο επίπεδο
επιστημονικών και παιδαγωγικών γνώσεων και εμπειρίας, χρησιμοποιούν σε
μέγιστο βαθμό τις ορθές πρακτικές για την οργάνωση και λειτουργία των
μαθημάτων τους, όπως είναι ο σωστός προγραμματισμός της ύλης σύμφωνα με

http://zanneiolykeio.gr/istoria/


το πρόγραμμα σπουδών, η στοχοθεσία και τα σχέδια μαθήματος, η χρήση των
Τ.Π.Ε. στη μάθηση και την διδασκαλία και όλων των διαθέσιμων εποπτικών
μέσων.
 Χρησιμοποιήθηκαν πολλές και διαφοροποιημένες μεθόδοι αυτοαξιολόγησης
των μαθητών , που έδιναν κίνητρα, ώστε οι μαθητές να συμμετέχουν ενεργά
στο μάθημα και να είναι δυνατόν να αντιλαμβάνονται σε ποιο σημείο έχουν
γίνει κτήμα τους τα μαθησιακά αντικείμενα που διδάσκονταν,.
Οι εκπαιδευτικοί, μέσα από τη διδασκαλία τους, αλλά και μέσω προγραμμάτων
αγωγής υγείας, περιβαλλοντικών, πολιτιστικών, καθώς και των Ομίλων
Αριστείας και Δημιουργικότητας,  εναθαρρύνουν την ανάπτυξη αξιών, στάσεων
και δεξιοτήτων, ώστε οι μαθητές/μαθήτριες να συμμετέχουν ως υπεύθυνοι και
ενεργοί πολίτες σε μια δημοκρατική κοινωνία.
Οι διαμορφωμένες πρακτικές του σχολείου εξασφάλισαν την κανονική φοίτηση
των μαθητών/τριών και απέτρεψαν φαινόμενα σχολικής διαρροής.
 Η λειτουργία δέκα(10) Ομίλων Αριστείας και Καινοτομίας,  Ενός (1)
Προγράμματος Impact Erasmus Sport ,  Δύο(2)  Πολιτιστικών Προγραμμάτων
και δύο(2) Προγράμματων Υγείας, εκ των οποίων το ένα είναι δίκτυο –
συνεργασία με το Πρότυπο ΓΕΛ Ιωννιδείου και το ΓΕΛ Καλλίπολης ,  Του
Εκπαιδευτικού Προγράμματος ‘Βουλή των Εφήβων’  συντελούν στην ενίσχυση
διαύλων επικοινωνίας και συνεργασίας μεταξύ των μαθητών/ριών. 
Η οργάνωση και πραγματοποίηση των Σχολικών εορτών, των σχολικών
περιπάτων  και των εκπαιδευτικών επισκέψεων  με τον συλλογικό χαρακτήρα
που οργανώνονται και πραγματοποιούνται (ενεργή συμμετοχή μαθητών) δρουν
ενισχυτικά στην επικοινωνία και συνεργασία μεταξύ των μαθητών.
Σημαντικό μέρος της ενίσχυσης των διαύλων επικοινωνίας και συνεργασίας
αποτελεί η συμμετοχή των μαθητών/ριών σε διαγωνισμούς είτε ατομικούς ή
ομαδικούς και οι διακρίσεις σ' αυτούς. Συγκεκριμένα σε: 

9 Διαγωνισμούς εθνικούς και διεθνείς.
1 Πανελλήνιο Συνέδριο με 3 προφορικές παρουσιάσεις και αναγραφή των
εργασιών στα Πρακτικά.

Ο ορισμός Ομάδας Υποστήριξης από Εκπαιδευτικούς του σχολείου, καθώς και
δύο (2) Συμβούλων Σχολικής ζωής (πλαισιωμένοι από την Ομάδα υποστήριξης,
σε συνεργασία με την ύπαρξη Ψυχολόγου στο Σχολείο, καθώς και ο ορισμός
εκπαιδευτικού-συνδέσμου με τον ‘Συνήγορο του Παιδιού’ , δρουν ενθαρρυντικά
στη δημιουργική συνεργασία των μαθητών/ριών σε όλα τα θέματα της σχολικής
ζωής. Οι καινοτόμες δράσεις ‘Αντι-bullying’  και ‘Ζάννειο και Αλληλεγγύη’, ο
ορισμός υπευθύνων εκπαιδευτικών για τα μαθητικά συμβούλια, οι οποίοι
ενθαρρύνουν την ενεργό συμμετοχή τους στη διαχείριση προβλημάτων
(παρίστανται ως διαμεσολαβητές σε θέματα κρίσης) του Σχολείου.
Τηρώντας την κείμενη νομοθεσία  και σύμφωνα με τον εσωτερικό κανονισμό



λειτουργίας του σχολείου μας, ο Σύλλογος των Διδασκόντων φροντίζει για τη
διαμόρφωση καλού σχολικού κλίματος επικοινωνίας, διαλόγου και
εμπιστοσύνης ανάμεσα σε εκπαιδευτικούς και μαθητές. Εργάζονται
εξατομικευμένα ή συλλογικά με τους μαθητές ώστε οι σχέσεις να είναι ομαλές
και το κλίμα θετικό, γεγονός που επιβεβαιώνεται από τη χαμηλή
παραβατικότητα, τις σχεδόν ανύπαρκτες ποινές και τις σχέσεις που διατηρούν
οι νυν μαθητές και οι απόφοιτοί μας με τους καθηγητές τους.
Εφαρμόζεται μια καινοτομία «δημιουργίας χρόνου»: αξιοποιώντας το 15λεπτο
διάλειμμα και δύο 10λεπτα από τα μαθήματα που προηγούνται και που έπονται
αυτού, δημιουργείται ένα 35λεπτο, το οποίο εφαρμόζεται, όποτε κρίνεται
αναγκαίο, και ονομάζεται Διευρυμένο Διάλειμμα (ΔΔ). Ο χρόνος αυτός
αξιοποιείται, ώστε να δίνονται περισσότερες ευκαιρίες διαβούλευσης των
εκπαιδευτικών σε επίκαιρα ζητήματα του σχολείου και να ενθαρρύνονται οι
μαθητές στη μεταξύ τους αλλά και με τη δ/νση και τον Σύλλογο Διδασκόντων
συνεργασία και στην ομαδική συμμετοχή τους σε ζητήματα λειτουργίας του
σχολείου.
Οι μαθητικές κοινότητες και οι εκπρόσωποι τους συνεργάζονται στενά με τη
Διεύθυνση του σχολείου.
Στην αρχή της κάθε  νέας σχολικής χρονιάς  πραγματοποιείται συνάντηση
γνωριμίας και επικοινωνίας των γονέων και κηδεμόνων των μαθητών του
Λυκείου με έμφαση στους γονείς των νεοεισαχθέντων μαθητών στην Α Λυκείου,
με την δ/νση και τους εκπαιδευτικούς του Λυκείου, ώστε να ενημερωθούν για
θέματα φοίτησης στο Λύκειο, για τις δράσεις που οργανώνονται και
πραγματοποιούνται σύμφωνα με το πλαίσιο  λειτουργίας ενος Προτύπου
Λυκείου, για τον κανονισμό λειτουργίας του σχολείου κ.α τρέχοντα ζητήματα.
Για τις ανάγκες της επιμόρφωσης των γονέων από εξειδικευμένους σε θέματα
εφηβείας επιστήμονες  λειτουργεί στο Λύκειο εδω και πέντε χρόνια ΑΚΑΔΗΜΙΑ
ΓΟΝΕΩΝ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ  υπό την αιγίδα και την επιστημονική υποστήριξη
της Ελληνικής Εταιρείας Εφηβικής Ιατρικής και της Μονάδας Εφηβικής Υγείας
της Β Πανεπιστημιακής Κλινικής της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ, Νοσοκ.
Παίδων “Π & Α Κυριακού”. Κάθε χρόνο πραγματοποιούνται 8-9 συναντήσεις ,
μία ανα δεκαπενθήμερο και κατά το χρονικό διάστημα μεταξύ Οκτωβρίου και
Φεβρουαρίου.  

Σημεία προς βελτίωση

Βελτίωση και ανανέωση των κτιριακών εγκαταστάσεων και υποδομών της
σχολικής μονάδας.



Διοικητική λειτουργία

Θετικά σημεία

Το μοντέλο διοίκησης το σχολείου μας είναι ξεχωριστά δημοκρατικό, με βαθύ
αίσθημα σεβασμού, εμπιστοσύνης και συναδελφικής αλληλεγγύης. Η διεύθυνση
του σχολείου (Διευθύντρια και Υποδιευθυντές) έχουν υψηλό αίσθημα
αφιέρωσης στο λειτούργημα που επιτελούν, συντονίζουν επάξια τους
εκπαιδευτικούς, ενώ παράλληλα διαμορφώνεται ποιοτική κουλτούρα
επαγγελματισμού στη σχολική μονάδα.
 Το ενεργό ενδιαφέρον των εκπαιδευτικών του σχολείου για τη διδασκαλία και
την επιστήμη, διαπιστώνεται από τις πολλαπλές εκπαιδευτικές δράσεις  (όμιλοι
αριστείας, πολιτιστικά προγράμματα / προγράμματα αγωγής υγείας, Βουλής
των εφήβων, Βραδιά ερευνητή, συμμετοχή σε Διαγωνισμούς και -Ελληνικά και
Διεθνή- Συνέδρια), αλλά και τη συμμετοχή αρκετών εκπαιδευτικών του
σχολείου ως  ειδικών επιστημόνων – εμπειρογνωμόνων σε δράσεις του ΙΕΠ
(Νέα Προγράμματα Σπουδών, Τράπεζα Θεμάτων), επιμορφωτών (Β΄ επίπεδο
ΤΠΕ, άλλες ψηφιακές ή μη δράσεις) και διδασκόντων/διδασκουσών σε
Πανεπιστήμια. Το σχολείο διαθέτει:5 αίθουσες με διαδραστικούς πίνακες, 1
εργαστήριο φυσικών επιστημών,1 εργαστήριο βιολογίας,1 εργαστήριο
υπολογιστών,1 αίθουσα Mαθηματικών-STEM,1 αίθουσα δανειστικής
βιβλιοθήκης και φιλολογικών μαθημάτων1 αίθουσα Τέχνης και Πολιτισμού.
Όσον αφορά στον κινητό εξοπλισμό, αποκτήθηκαν κατά το τρέχον σχολικό
έτος: 10 tablet Samsung που μας παρείχε η Σχολική Επιτροπή, 9 laptop HP από
το Σωματείο επιχειρηματικότητας νέων Junior Achievement Greece,  26 tablet
Lenovo  από το Υπουργείο Παιδείας μέσω ΕΣΠΑ. Όλα τα παραπάνω
συμβάλλουν τα μέγιστα στη δημιουργία κατάλληλου μαθησιακού
περιβάλλοντος και βοηθούν τους εκπαιδευτικούς να υλοποιήσουν το μάθημά
τους με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, χρησιμοποιώντας διαφοροποιημένες
τεχνικές, ομαδοσυνεργατική διδασκαλία και οπτικοακουστικά μέσα και νέες
τεχνολογίες.
Πρωτοβουλίες για τη διαμόρφωση δικτύων:  Πολιτιστικό Πρόγραμμα  με θέμα:
«Συντάγματα του Αγώνα-Ρήγας Φεραίος» με στόχο την ανάπτυξη του ιστορικού
γραμματισμού των μαθητών και της κριτικής τους σκέψης. Συμμετοχή σε
Δίκτυο της ΔΙ.Δ.Ε. Πειραιά για το 1821.  Πολιτιστικό Πρόγραμμα  με τίτλο «Οι
DRAMARTISTS πειραματίζονται στον Dickens και τον Van Gogh» και στόχο να
μπορέσουν οι μαθητές μέσα από προσέγγιση συμμετοχική, ανακαλυπτική και
βιωματική, να εμπνευστούν την αγάπη για το διάβασμα και τις τέχνες να
εξοικειωθούν και ασχοληθούν με κριτική σκέψη με συγκεκριμένα λογοτεχνικά



κείμενα και έργα τέχνης του19ου αιώνα  να αξιοποιήσουν τις ξεχωριστές τους
ικανότητες, δεξιότητες και γνώσεις να δημιουργήσουν και παρουσιάσουν δικά
τους πονήματα χρησιμοποιώντας τόσο την αγγλική όσο και την ελληνική
γλώσσα να συνεργαστούν μεταξύ τους και με ολόκληρη τη σχολική κοινότητα.
Πρόγραμμα Αγωγής Υγείας με θέμα : «Η επιβολή της εξουσίας ως απευκταίο
ζητούμενο σε μια δημοκρατική κοινωνία». Εντάσσεται στη Θεματολογία
«Ενεργός Πολίτης-Διαμόρφωση Δημοκρατικής Συνείδησης». 
Συμμετοχή σε εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Εθνικού Θεάτρου με τίτλο «Το
θέατρο στο Νέο Σχολείο» και σε δίκτυο σχολείων που εντάσσονται στο ίδιο
πρόγραμμα. 
Συνέχιση του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Impact Erasmus Plus με θέμα:
«Εντοπισμός και Παρακίνηση των υποκινητικών νέων που χρειάζονται
περισσότερη συμμετοχή σε Φυσική Δραστηριότητα» και με συμμετοχή άλλων
πέντε (05) κρατών, IMPACT ERASMUS Sport (2018-2019). Στόχο του
Προγράμματος αποτελεί ο εντοπισμός με τα κατάλληλα γνωστικά εργαλεία
υποκινητικών εφήβων και η παρακίνησή τους, ώστε να γίνουν φυσικά
δραστήριοι. Θα αναπτυχθεί εκπαιδευτικό υλικό και εργαλεία, τα οποία θα
ενσωματωθούν με τα προγράμματα σπουδών Φ.Α. και θα εκπαιδεύσουν τους
εκπαιδευτικούς και τους συμβούλους Φ.Α.  για το πώς θα χρησιμοποιήσουν
αυτό το υλικό για να παρακινήσουν τους υποκινητικούς/ες μαθητές/τριες και
να προωθήσουν τη συμμετοχή τους στον αθλητισμό και τη Φ.Δ.. Τα όργανα
μέτρησης και το εκπαιδευτικό υλικό θα αναπτυχθούν σε 7 ευρωπαϊκές γλώσσες,
καθώς και στα αραβικά. Τα δεδομένα θα συλλεχθούν σε 6 χώρες και θα
πραγματοποιηθεί πρόγραμμα παρέμβασης, το οποίο θα περιλαμβάνει 5 online
σεμινάρια (webinars) σε 4 χώρες, οι περισσότερες από τις οποίες έχουν υψηλά
επίπεδα υποκινητικότητας, φτώχειας και μεγάλο αριθμό προσφύγων. 
Στο πλαίσιο α) της πρακτικής άσκησης-mentoring φοιτητών, β) της
επαγγελματικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών, γ) της εκπαιδευτικής έρευνας
πεδίου στο επίπεδο του σχολείου, δ) της υποστήριξης των ομίλων αριστείας,
δημιουργικότητας και καινοτομίας που λειτουργούν στο σχολείο, το Ζάννειο
Πρότυπο ΓΕΛ έχει σύμφωνο συνεργασίας με τα παρακάτω πανεπιστημιακά
τμήματα/σχολές: Θεολογική Σχολή, ΕΚΠΑ Φιλοσοφική Σχολή, ΕΚΠΑ Τμήμα
Μαθηματικών, ΕΚΠΑ Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών
Επιστημών (ΣΕΜΦΕ), ΕΜΠ  Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας (ΤΑΓΦ),
ΕΚΠΑ Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (ΣΕΦΑΑ), ΕΚΠΑ
Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (ΣΕΦΑΑ), Πανεπιστήμιο
Θεσσαλίας Τμήμα Πληροφορικής, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Επιπλέον,
η πορεία των συνεργασιών με επιστημονικούς, κοινωνικούς και πολιτιστικούς
φορείς, Α.Ε.Ι. της ημεδαπής και της αλλοδαπής, ερευνητικούς φορείς και
κοινωφελή ιδρύματα αποτυπώνονται στις δημοσιεύσεις που αναρτώνται στην



ιστοσελίδα  του σχολείου μας (http://zanneiolykeio.gr/). 

Σημεία προς βελτίωση

Επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών

Θετικά σημεία

Οι εκπαιδευτικοί τους σχολείου τη σχολική χρονιά 2020-21, παρακολούθησαν ή παρακολουθούν: 

Προγράμματα ταχύρρυθμης εκπαίδευσης για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση
από τους φορείς ΙΕΠ/ΕΑΠ, Πανεπιστήμιο αιγαίου, Τ4Ε.
Πολλοί από τους εκπαιδευτικούς τη σχολική χρονιά 2020-21, συμμετείχαν σε
συνέδρια, ημερίδες, και επιμορφώσεις που διοργάνωσε το τοπικό ΠΕΚΕΣ.
Ορισμένοι  εκπαιδευτικοί που ασχολούνται με το θέατρο, τη σχολική χρονιά
2020-21, συμμετείχαν σε εκπαιδευτικό πρόγραμμα του «Εθνικού Θεάτρου» με
τίτλο “Το Θέατρο στο Νέο Λύκειο”.
Αρκετοί εκπαιδευτικοί τους σχολείου τη σχολική χρονιά 2020-21,
παρακολούθησαν άλλα προγράμματα του ΙΕΠ, όπως  “Διαφοροποιημένη μάθηση
και διδασκαλία”, ή άλλων φορέων όπως: “Αξιοποίηση ψηφιακών πηγών στην Β
βάθμια εκπαίδευση”, “Λογοτεχνική θεωρία και πράξη” (Ίδρυμα Λασκαρίδη),
“Μαθηματικά και Φυσική των Ελλήνων πριν και μετά την Επανάσταση του 21”
, σεμινάρια υποστήριξης e-twinning, “Ο θαλάσσιος γραμματισμός σαν εργαλείο
αντιμετώπισης πλαστικής ρύπανσης” κλπ.
Ορισμένοι εκπαιδευτικοί τη σχολική χρονιά 2020-21, συμμετείχαν ως
επιμορφωτές σε ημερίδες των ΠΕΚΕΣ και του ΙΕΠ, καθώς επίσης και σε
διδασκαλία μαθημάτων σε Πανεπιστημιακές σχολές ή Τμήματα. 
Εκπαιδευτικοί του σχολείου μας συμμετέχουν στη δημιουργία και τον
εμπλουτισμό της Τράπεζας Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας στα πλαισια
συνεργασίας που έχουν με το ΙΕΠ καθώς επίσης και στη συγγραφή των Νέων
Προγραμμάτων Σπουδών για το Λύκειο. 

Σημεία προς βελτίωση

Κατά την σχολική χρονιά 2020-21 δεν υπήρξε σημαντική εμπλοκή του σχολείου σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα και
Δράσεις και σε διεθνείς συνεργασίες. Κατά τον προγραμματισμό των δράσεων της νέας σχολικής χρονιάς 2021-
22, ήδη έχουν εκπονηθεί δράσεις με διεθνή συνεργασία στο πλαίσιο του etwinning καθώς και εμπλοκή σε
πρόγραμμα Εrasmus.


