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Παιδαγωγική και μαθησιακή λειτουργία

Διδασκαλία, μάθηση και αξιολόγηση
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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.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ,
ΣΥΝΕΔΡΙΑ, ΔΡΑΣΕΙΣ
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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.

ΕΡΕΥΝΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ
ΜΕ ΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΔΙΑΡΡΟΗ

Σχέσεις μεταξύ μαθητών / μαθητριών
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Ενίσχυση της ταυτότητας του σχολείου, της αίσθησης 
αυτοπραγμάτωσης των αποφοίτων, του δεσμού αποφοίτων-σχολείου 
και των σχέσεων μεταξύ των αποφοίτων 

Οι σκοποί της δράσης είναι η ενίσχυση της ταυτότητας του σχολείου 
και της ομαδικής ταυτότητας μεταξύ των μαθητών, η ενδυνάμωση 
του αισθήματος αυτοπραγμάτωσης και ακαδημαϊκής επίτευξης των 
αποφοίτων του σχολείου, η τόνωση του δεσμού αποφοίτων-σχολείου 
καθώς και μεταξύ των αποφοίτων της κάθε τάξης.  

 

Το ZANNEIO UNΙTED περιλαμβάνει την εισαγωγή μιας δέσμης 
καινοτόμων δράσεων ή την τροποποίηση αυτών που ήδη 
πραγματοποιούνται στο σχολείο. Κεντρικός σκοπός είναι η 
διαχρονικότητα και ένταξη των δράσεων του στον μόνιμο 
προγραμματισμό του σχολείου. Ενδεικτικά προτείνεται η έκδοση 
Yearbook, «η σκυτάλη» μια καινοτόμος δράση που προάγει την 
συνέχιση της επαφής των μαθητών μετά την αποφοίτηση, η 
δημιουργία και καθιέρωση νέου λογότυπου του σχολείου, η 
εισαγωγή του θεσμού των «συνδέσμων αποφοίτων», η τροποποίηση 
και ένταξη της διαδικασίας παράδοσης των απολυτηρίων και της 
γιορτής αποφοίτησης στο πλαίσιο του ZANNEIO UNITED. 

ZANNEIO UNITED

Σχέσεις μεταξύ μαθητών / μαθητριών και εκπαιδευτικών
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Αφορμώμενοι από τη διάθεση για διάδραση των εκπαιδευτικών –
μαθητών/τριών, τη θετική σχέση που έχει δομηθεί παρά τη διαφορά
θέσης, ρόλου και ηλικίας ανάμεσα τους και τη γενικότερη
ενσυναίσθηση που χαρακτηρίζει την πλειοψηφία των εκπαιδευτικών
του σχολείου, προβαίνουμε σε ποικίλες δράσεις ανάπτυξης ενός όσο
το δυνατόν πιο θετικού κλίματος στο πλαίσιο της σχολικής
κοινότητας.

Έτσι , εκτός από τις επισκέψεις και  τους εκπαιδευτικούς
περιπάτους , στο βαθμό που είναι επιτρεπτοί λόγω πανδημίας,  τα
προγράμματα και τους διάφορους ομίλους που λειτουργούν στο
σχολείο μας, προτείναμε να προβούμε και σε μία ακόμη καινοτόμο
ενέργεια, την ονοματοδοσία των αιθουσών του σχολείου με τη
σύμπραξη και των μαθητών, δίνοντας έτσι τη δυνατότητα να
καταθέσουν ένα αποτύπωμα στο σχολείο τους  αλλά και να
συμπράξουν με τους καθηγητές τους σε μια κοινή πορεία με στόχο
και την αμοιβαία επικοινωνία αλλά και την κάλυψη των αισθητικών
τους επιλογών , αφού κάθε αίθουσα θα αποκτήσει και μία
«καλλιτεχνική» διακόσμηση.

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ
ΜΑΘΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΚΑΙ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Σχέσεις σχολείου - οικογένειας
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Για την αρτιότερη συνεργασία του σχολείου με τους γονείς των
μαθητών: 

1.Καταρτίστηκε ο εσωτερικός κανονισμός του σχολείου, προϊόν
συμφωνίας του Συλλόγου Διδασκόντων, των Εκπροσώπων του
Συλλόγου Γονέων, του Δήμου και των Εκπροσώπων της Μαθητικής
Κοινότητας.

2.Ορίστηκαν από τον Σύλλογο Διδασκόντων 2
εκπαιδευτικοί, Σύμβουλοι Σχολικής Ζωής, επιλογή που εγκρίθηκε
και από την Σύμβουλο Παιδαγωγικής Ευθύνης.

3.Οι γονείς των μαθητών κάθε τμήματος ενημερώνονται σε τακτά
χρονικά διαστήματα για θέματα φοίτησης των μαθητών και
συνεργάζονται με τον/την Υπεύθυνο Εκπαιδευτικό του τμήματος, για
όποια τυχόν ζητήματα προκύπτουν όσονα φορά στις σχέσεις των
μαθητών με την σχολική κοινότητα.

4.Καθ’ όλη την διάρκεια του σχολικού έτους οι εκπαιδευτικοί είναι
στη διάθεση των γονέων, συγκεκριμένες ημέρες και ώρες για
ενημέρωσή τους σχετικά με την επίδοση των παιδιών τους.

5.   Θα λειτουργήσει και φέτος, για 6η χρονιά,  η Ακαδημία Γονέων 
και Εκπαιδευτικών για την επιμόρφωση των γονέων σε θέματα
Εφηβικής Υγείας.

5 ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΧΕΣΗ
ΣΧΟΛΕΙΟΥ -ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ

Διοικητική λειτουργία

Ηγεσία - Οργάνωση και διοίκηση της σχολικής μονάδας
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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.

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.

ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ

Σχολείο και κοινότητα
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1. Συνεργασία με σχολεία μέσω των παρακάτω κοινών
προγραμμάτων:

         α. Project PLANet B

         β. RaspberryShake

         γ. Δίκτυο Προτύπων Ν. Αττικής στα Μαθηματικά.

         δ. Πρόγραμμα της Βουλής των Εφήβων

         ε. Ελλάδα -Κύπρος- Ομογένεια: εκπαιδευτικές γέφυρες

         στ. ΠΑΝΔΗΜΙΕΣ - Πρόγραμμα e-Twinning  

2. Λειτουργία ιστοσελίδας: Ανάρτηση δραστηριοτήτων της
εκπαιδευτικής κοινότητας στην ιστοσελίδα του σχολείου στην οποία
έχει πρόσβαση κάθε ενδιαφερόμενος/-η

3. Πραγματοποίηση εκδηλώσεων (διαλέξεις, παρουσίαση μαθητικών
εργασιών )

4. Επικοινωνία με την τοπική κοινότητα (Δήμο κλπ) για διάχυση των
δράσεων, ενεργοποίηση και ενημέρωση σε ζητήματα της
εκπαιδευτικής κοινότητας.

5. Ερωτηματολόγια προς μαθητές/-τριες, εκπαιδευτικούς,  γονείς για
την αξιολόγηση των επιμέρους δράσεων.

6. Συμμετοχή από κοινού με συνεργαζόμενα σχολεία σε μαθητικά
συνέδρια για παρουσίαση των αποτελεσμάτων της έρευνας ή των
δράσεων γενικά.

ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΩΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

Επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών

Συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε επιμορφωτικές δράσεις
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1. «Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών  και Αναβάθμιση των
Προγραμμάτων Σπουδών και Δημιουργία Εκπαιδευτικού
Υλικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης»,
ΙΕΠ. 

2. «Πιλοτική Εφαρμογή των Προγραμμάτων Σπουδών και
επιμόρφωση εκπαιδευτικών των Πρότυπων και Πειραματικών
Σχολείων», ΙΕΠ. 

3. «Κι αν ήσουν εσύ», Πανελλήνιο Δίκτυο για το Θέατρο στην
Εκπαίδευση -  Γραφείο Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ.

4. «Εργαλεία δημιουργίας Ιστοτόπων- Συνεργατικά και
υποστηρικτικά εργαλεία», «Κινητές συσκευές: Εφαρμογή στη
καθημερινότητα» και «Πλατφόρμες ηλεκτρονικής μάθησης -
Εργαλεία παραγωγής εκπαιδευτικού υλικού- Εργαλεία
επικοινωνίας». Σεμινάρια για εκπαιδευτικούς eTwinning, 
ITYE Διόφαντος, Πανεπιστήμιο Αιγαίου κ.α.

5. «ΣΤΑ ΦΤΕΡΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΙ ΚΥΚΛΟΙ ΤΗΣ
ΔΕΥΤΕΡΑΣ», Πανεπιστημίου Αιγαίου

6. «Ακαδημία Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών», «Το Θέατρο στο
Νέο Σχολείο», Εθνικό Θέατρο.

7. «Ιστορίης Επίσκεψις. Μικρασιατική εκστρατεία και
καταστροφή», Πανεπιστήμιο Κρήτης.

8. «Η ποίηση ούτε λέγει ούτε κρύπτει, απλά σημαίνει», ΕΚΠΑ.
9. «Διεθνές Διαδικτυακό Συνέδριο. Όψεις της Ελληνικής

Επανάστασης του 1821», Πανεπιστήμιο Πατρών.
10. «Το 21 στα Γράμματα και στις Τέχνες», Πανελλήνια Ένωση

Φιλολόγων.
11. « Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών στις Δεξιότητες μέσω

Εργαστηρίων», ΙΕΠ.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΕΣ
ΔΡΑΣΕΙΣ

Συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα
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Με δεδομένη την έλλειψη δράσης του σχολείου σε ευρωπαϊκό πλαίσιο, παρά την αδιαμφισβήτητη 
καινοτομική μορφή του Ζάννειου Πρότυπου ΓΕΛ Πειραιά, αποφασίστηκε η υλοποίηση προγραμμάτων 
etwinning και ΕRASMUS στο πλαίσιο της επικοινωνίας σε εθνικό ή ευρωπαϊκό πλαίσιο. Η ενεργοποίηση και 
ταυτόχρονα η συμμετοχή ενός ιδιαίτερα υψηλού αριθμού καθηγητών του συλλόγου , διαφορετικών 
ειδικοτήτων , που επέδειξαν ενδιαφέρον και εντάχθηκαν στη συγκεκριμένη πρόταση, είχε ως αποτέλεσμα τη 
δημιουργία ενός προγράμματος etwinning με θέμα τις Π.Α.Ν.Δ.Η.Μ.Ι.Ε.Σ ,στοχεύοντας στην ενεργοποίηση 
των μαθητών ώστε να επιτευχθεί μία ουσιαστική προσέγγιση της πανδημίας που άλλαξε την καθημερινότητά 
μας και ταυτόχρονα καθόρισε σε μεγάλο βαθμό την ψυχολογία μας. Δέκα συνάδερφοι του σχολείου 
συμμετέχουν στο προγραμματισμένο έργο, προσεγγίζοντας το θέμα από διαφορετικές πλευρές και 
ευελπιστώντας τη διεύρυνση του πνευματικού επιπέδου των μαθητών αλλά και την ενίσχυση της 
κοινωνικότητάς τους, έστω και μέσω του διαδικτύου ώστε να «καλυφθεί» το συναισθηματικό έλλειμα που 
προκάλεσε ο αναγκαστικός εγκλεισμός λόγω covid.

ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ


