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

Το 4ο Γενικό Λύκειο Κορυδαλλού βρίσκεται μαζί με άλλα σχολεία στον κοινόχρηστο χώρο πράσινου και άθλησης
του Δήμου Κορυδαλλού με την ονομασία «88 στρέμματα» ο οποίος περιβάλλεται από τις οδούς Σολωμού,
Χειμμάρας και Πλαταιών.
Κατά το σχολικό έτος 2021-2022, στο 4ο Γενικό Λύκειο Κορυδαλλού απασχολήθηκαν 31 εργαζόμενοι
εκπαιδευτικοί, μία σχολική ψυχολόγος, μία κοινωνική λειτουργός (από την Ε.Ε.ΔΥ.) και τρία άτομα ως βοηθητικό
προσωπικό. Οι μαθητές και οι μαθήτριες που αποτέλεσαν τη δύναμη του σχολείου ήταν 259.
Παράλληλα τηρήθηκαν σχολαστικά όλα τα πρωτόκολλα και οι οδηγίες του ΕΟΔΥ για την πρόληψη και προστασία
μαθητών/-τριών, εκπαιδευτικών και βοηθητικού προσωπικού από τη νόσο covid 19.
Κατά τη διάρκεια αυτού του σχολικού έτους το σχολείο μας συμμετείχε σε ευρωπαϊκά προγράμματα (Erasmus
plus 3 /Teachers For Europe: setting an agora for democratic culture) και στο πρόγραμμα της Βουλής των
Εφήβων. Επίσης συμμετείχε στην παρουσίαση του ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus plus με τίτλο "Shifting
Walls: European history through the eyes of the young), όπου παρουσιάστηκαν δράσεις που υλοποιήθηκαν από
μαθητές/-τριες της Γ λυκείου.
Το σχολείο μας συμμετείχε και φέτος με 20 μαθητές/-τριες στον 11ο Διαγωνισμό Φιλοσοφικού Δοκιμίου
εγκεκριμένο από το Υ.ΠΑΙ.Θ. υπό την αιγίδα του Τμήματος Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Πατρών, ενώ ο
υπεύθυνος εκπαιδευτικός του προγράμματος συμμετείχε, ύστερα από τιμητική πρόσκληση από την Οργανωτική
Επιστημονική Επιτροπή του Πανελλήνιου Διαγωνισμού Φιλοσοφικού Δοκιμίου, στην Ολυμπιάδα Φιλοσοφίας της
Λισαβόνας ως μέλος της Διεθνούς Κριτικής Επιτροπής και ως βαθμολογητής φιλοσοφικών δοκιμίων υποψηφίων
από 42 χώρες.
Μια μεγάλη διάκριση του σχολείου μας ήταν η δεύτερη θέση πανελληνίως στο διαγωνισμό βιντεοσκοπημένων
πειραμάτων φυσικών επιστημών, όπως επίσης και η παρουσία μαθητή μας στην πρώτη δεκάδα του Πανελλήνιου
Διαγωνισμού Χημείας με προοπτικές συμμετοχής του στην Ολυμπιάδα Χημείας 2022. Μαθητές μας συμμετείχαν
και στο Διαγωνισμό Φυσικής "Αριστοτέλης" των σχολείων της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Πειραιά. Επίσης ο υπεύθυνος Εργαστηρίου Φυσικών Επιστημών του σχολείου μας μαζί με μαθητές συμμετείχαν
στην εκδήλωση της Ένωσης Ελλήνων Φυσικών στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής με τίτλο "Η φυσική μαγεύει"
παρουσιάζοντας πειράματα.
Στο πλαίσιο των καλών πρακτικών έλαβαν χώρα πολλές δράσεις σε σχέση με τα ευρωπαϊκά προγράμματα εντός
και εκτός σχολείου, αλλά και με την υλοποίηση των σχεδίων δράσης της εσωτερικής αξιολόγησης της σχολικής
μονάδας.
Υπήρξαν σημαντικές διακρίσεις μαθητών και μαθητριών μας στο χώρο του αθλητισμού. Ενδεικτικά, αναφέρονται
η πρώτη θέση μαθήτριάς μας στην παγκόσμια κατάταξη και 2 χρυσά μετάλλια στο παγκόσμιο πρωτάθλημα ζίου
ζίτσου, η 6η θέση μαθήτριάς μας στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα νεανίδων στη Συγχρονισμένη Κολύμβηση, η

τέταρτη θέση μαθητή μας στο Πανελλήνιο Σχολικό Πρωτάθλημα Κολύμβησης, η πρώτη θέση μαθητή μας στο
Πανελλήνιο και η τρίτη στο Πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα ζίου ζίτσου, και η πρώτη θέση μαθήτριάς μας στο
Πανελλήνιο και η τέταρτη στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του ίδιου αγωνίσματος, καθώς και επιτυχίες
μαθητριών μας στο άθλημα της Χειροσφαίρισης. Επί πλέον υπήρξε μαζική συμμετοχή μαθητών μας σε ομαδικά
σχολικά πρωταθλήματα.
Κατά το σχολικό έτος 2021-2022, για 12η χρονιά υλοποιήθηκε στο σχολείο μας ο θεσμός του mentoring
(συμβουλευτική καθοδήγηση), με τη διεξαγωγή πρακτικής άσκησης τριών φοιτητριών, υπό την επίβλεψη
φιλιλόγων σε συνεργασία με το Παιδαγωγικό Τμήμα Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Καποδιστριακού
Πανεπιστημίου Αθηνών.
Πραγματοποιήθηκαν ενημερωτικές δια ζώσης και διαδικτυακές ομιλίες καθηγητών της τριτοβάθμιας
εκπαίδευσης σε τελειόφοιτους/-ες μαθητές/-τριες για όλα τα επιστημονικά πεδία.
Με την ευγενική προσφορά προσωπικής εργασίας εκπαιδευτικού μας, ενισχύθηκε η δικτύωση των γραφείων του
σχολείου, με αύξηση των work stations με internet και δικτυακή πρόσβαση των ηλεκτρονικών υπολογιστών με τα
φωτοαντιγραφικά μηχανήματα.
Τέλος αξιοποιήθηκε ικανοποιητικά ένα μεγάλο μέρος των οικονομικών πόρων προς το σχολείο μας από τη
Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Κορυδαλλού σε αγορές τεχνολογικού εξοπλισμού,
λειτουργικών δαπανών και σε επισκευαστικά έργα, με στόχο πάντα το πληρέστερο και όσο το δυνατό καλύτερο
μαθησιακό, παιδαγωγικό και φυσικό περιβάλλον για τους μαθητές και τις μαθήτριές μας.

Β. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
Παιδαγωγική και μαθησιακή λειτουργία

Θετικά σημεία

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ, ΜΑΘΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Εμπλουτισμός της διδασκαλίας των φυσικών επιστημών με πειράματα στο εργαστήριο. Σύμφωνα με τις οδηγίες
του ΙΕΠ οι μαθητές/τριες πρέπει να εμπλακούν σε διερευνητικές δραστηριότητες ακολουθώντας τα βήματα της
διερευνητικής μεθόδου με σκοπό την εξοικείωση με επιστημονικές πρακτικές και την ανάπτυξη των αντίστοιχων
δεξιοτήτων, όπως η διατύπωση υποθέσεων, προβλέψεων και εκτιμήσεων, η επιλογή και δικαιολόγηση του είδους
των δεδομένων που χρειάζονται, η αναγνώριση των κανόνων ασφάλειας ηθικής και συνεργασίας, κλπ.
Στα μαθήματα στα οποία προβλέπεται από τη νομοθεσία η υλοποίηση ερευνητικών εργασιών (project), αλλά και
γενικότερα στη διδασκαλία των υπολοίπων μαθημάτων, εφαρμόστηκαν τα μοντέλα της ομαδοσυνεργατικής,
ανακαλυπτικής και βιωματικής μάθησης, η χρήση Τ.Π.Ε. και πλατφορμών ηλεκτρονικής μάθησης αλλά και η
εισαγωγή καινοτόμων τεχνικών όπως η ανεστραμμένη τάξη.
ΣΧΟΛΙΚΗ ΔΙΑΡΡΟΗ - ΦΟΙΤΗΣΗ
Όσον αφορά στον περιορισμό της μαθητικής διαρροής και στον έλεγχο μεμονωμένων απουσιών παρατηρούνται
τα εξής: Η φοίτηση όλων των μαθητών/τριών χαρακτηρίζεται επαρκής με εξαίρεση έναν μαθητή, ο οποίος μετά
από απουσία τεσσάρων μηνών επανεντάχθηκε μεν στην εκπαιδευτική διαδικασία, επαναλαμβάνει όμως την τάξη
λόγω ανεπαρκούς φοίτησης. Υπήρξαν μόνο δύο περιπτώσεις μαθητών/τριών που δεν φοίτησαν και μία περίπτωση
μαθητικής διαρροής. Στην επίτευξη του στόχου συνέβαλε η καλή συνεργασία με τους υπεύθυνους των τμημάτων
για την παρακολούθηση των απουσιών, η τακτική ενημέρωση γονέων και κηδεμόνων για το σύνολο και το είδος
των απουσιών και η συνεργασία με τη Διεύθυνση που εξασφάλισε πρόσβαση στο αρχείο και την αλληλογραφία
του σχολείου και στην Πλατφόρμα myschool.
Αναφορικά με την ενημέρωση για τη Μετα-Δευτεροβάθμια και Τριτοβάθμια εκπαίδευση, πραγματοποιήθηκαν έξι
δράσεις που βοήθησαν τους μαθητές στην πρόσκτηση πληροφοριών σχετικά και τις εξελίξεις στην αγορά

εργασίας. Η τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων υλοποίησης των δράσεων, η άριστη συνεργασία και η ύπαρξη
προσωπικού δικτύου των μελών της ομάδας, αποτελούμενο από ειδικούς στη συμβουλευτική σταδιοδρομίας και
καθηγητές Πανεπιστημίου, διευκόλυναν επίσης την επίτευξη των τεθέντων στόχων.
ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΜΑΘΗΤΩΝ/ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ
Πραγματοποιήθηκε δράση η οποία είχε ως στόχο, μέσα από την επικοινωνία και τη συνεργασία, οι μαθητές/τριες να γνωριστούν μεταξύ τους, να αλληλεπιδράσουν, να μοιραστούν γνώσεις και συναισθήματα, να
βελτιώσουν τις μεταξύ τους σχέσεις και να γνωρίσουν τον εαυτό τους καλύτερα.
Όσοι/ες από τους μαθητές/τριες του σχολείου μας εργάστηκαν, επέλεξαν θέματα τα οποία τους ενδιέφεραν,
συνεργάστηκαν μεταξύ τους, αντάλλαξαν απόψεις και σκέψεις, εκμυστηρεύτηκαν συναισθήματα και
μοιράστηκαν οράματα και ιδέες με την αμεσότητα, την ειλικρίνεια και τον αυθορμητισμό που διακρίνει τους
εφήβους.
Η δράση της ομάδας τούς βοήθησε να έρθουν πιο κοντά, να συναναστραφούν ο ένας τον άλλον, να γνωριστούν
καλύτερα και να γνωρίσουν τον εαυτό τους, καλύπτοντας έτσι μεγάλο μέρος του κενού που δημιούργησε η
απομόνωση και ο εγκλεισμός της πανδημίας των τελευταίων δύο ετών. Τα έργα που παρήχθησαν είναι μεστά
νοημάτων και αποτελούν κατάθεση ψυχής των δημιουργών τους, θέτοντας τα θεμέλια για δημιουργικές εργασίες
και συνεργασίες του μέλλοντος.
Στα θετικά της Δράσης αυτής δεν μπορούμε να μην αναφέρουμε τη διαπίστωση -για μία ακόμα φορά-ότι η
Διεύθυνση του σχολείου μας προωθεί την κουλτούρα επικοινωνίας και συνεργασίας και στάθηκε πολύτιμη
αρωγός μας σε ηθικό και υλικο-τεχνικό επίπεδο.
ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΜΑΘΗΤΩΝ/ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
Ιδιαίτερα ικανοποιητικές σχέσεις μαθητών/-τριών και εκπαιδευτικών, σε κλίμα σεβασμού και εμπιστοσύνης, ενώ
σημαντική ήταν και η ηθική υποστήριξη των μαθητών/-τριών από τους εκπαιδευτικούς, μετά την περίοδο της
αναστολής των μαθημάτων λόγω της πανδημίας του covid 19, τα προηγούμενα χρόνια.
Εξαιρετική συνεργασία των εκπαιδευτικών με τη σχολική ψυχολόγο, την κοινωνική λειτουργό και τους
συμβούλους σχολικής ζωής .
ΣΧΕΣΕΙΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ - ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ
Η τακτική εξ αποστάσεως επικοινωνία με τους γονείς είχε ως αποτέλεσμα την καλύτερη ενημέρωση όλων των
πλευρών για θέματα που προέκυπταν λόγω αδικαιολόγητων απουσιών ή παρεκκλίνουσας συμπεριφοράς ή
αδυναμίας προσαρμογής στη σχολική κοινότητα και τελικά την αντιμετώπισή τους με τον πλέον ενδεδειγμένο
τρόπο.
Η δια ζώσης επικοινωνία που έγινε είτε από επιθυμία των γονέων είτε με πρόσκληση των εκπαιδευτικών
υιοθετήθηκε ως μέσο καλύτερης κατανόησης ή επίλυσης αποριών των εμπλεκομένων.
Πραγματοποιήθηκαν πολλές δράσεις από κοινού με το σύλλογο γονέων και κηδεμόνων, με κορυφαία τη γιορτή
αποφοίτησης όπου οι αποφοιτήσαντες της Γ τάξης παρέλαβαν αναμνηστικά δώρα από το σύλλογο και
γιορτάσαμε όλοι μαζί την επιτυχία τους.
Τέλος η αρωγή της σχολικής ψυχολόγου, της κοινωνικής λειτουργού και των συμβούλων σχολικής ζωής ήταν
πολύτιμη καθώς εξομάλυνε προβλήματα και βοήθησε στην επίλυση δύσκολων περιπτώσεων.
Σημεία προς βελτίωση

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ, ΜΑΘΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Οι εκπαιδευτικοί που θα διδάξουν φυσικές επιστήμες να βρίσκονται από την αρχή της σχολικής χρονιάς στη
διάθεση του σχολείου.

Η διάθεση κονδυλίων για το σχολικό εργαστήριο (αναλώσιμα κ.λ.π.)
Η γραφειοκρατία των εξωδιδακτικών αρμοδιοτήτων θα πρέπει να μειωθεί για να μη λειτουργεί εις βάρος της
διδακτικής λειτουργίας.
Να υπάρχουν ταυτόχρονα κενά των εκπαιδευτικών που διδάσκουν στα εργαστηρια, ώστε να ανταλλάσσουν ιδέες
για την υλοποίηση καινοτομιών.
Οι εφημερίες των εκπαιδευτικών των εργαστηρίων να πραγματοποιούνται στον χώρο που βρίσκεται δίπλα τους,
για να διευκολύνονται στην εκτέλεση των πειραμάτων.

ΣΧΟΛΙΚΗ ΔΙΑΡΡΟΗ - ΦΟΙΤΗΣΗ
Προτείνεται επιμόρφωση σχετικά με τον ρόλο του εκπαιδευτικού σε θέματα επαγγελματικού προσανατολισμού
με στόχο την αρτιότερη ενημέρωση των μαθητών/τριών στην προετοιμασία μετάβασής τους στην Τριτοβάθμια
/Μετα-Λυκειακή εκπαίδευση. Για την έγκαιρη πρόληψη της σχολικής διαρροής, κρίνεται χρήσιμη η επιμόρφωση
σε τεχνικές συμπερίληψης των όλων μαθητών.
Στο πλαίσιο της συνέχισης της δράσης στο επόμενο έτος, προτείνεται:
α) Συνεργασία Γυμνασίων - Λυκείων με στόχο την ενημέρωση της διεύθυνσης και των εκπαιδευτικών για τη
μαθησιακή πορεία των μαθητών του Γυμνασίου, ώστε να υπάρχει μια συνολική εικόνα του μαθητικού δυναμικού
που μεταβαίνει στο Λύκειο.
β) Διοργάνωση εκπαιδευτικών επισκέψεων σε επαγγελματικούς χώρους με στόχο την βιωματική ενημέρωσή τους
για την αγορά εργασίας.
γ) Αξιοποίηση ερωτηματολογίου και συνέντευξης ως εργαλείων ανίχνευσης και αποτίμησης των αναγκών
μαθητών/τριών και υλοποίηση δράσεων επαγγελματικού προσανατολισμού στην Α και Β Λυκείου.

ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΜΑΘΗΤΩΝ/ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ
Προτείνουμε τα έργα που παρήχθησαν στο πλαίσιο της σχετικής δράσης να αξιοποιηθούν την επόμενη σχολική
χρονιά, πάντα βέβαια υπό το πρίσμα της συνεργασίας των μαθητών/τριων μεταξύ τους. Θα μπορούσαν να γίνουν
τα παρακάτω:
Να υλοποιηθούν τα προσχέδια των graffiti που έχουμε στη κατοχή μας και να κοσμήσουν χώρους του σχολείου
μας.
Να μελοποιηθούν τα ποιήματα που παρήχθησαν και να παρουσιαστούν σε μια ανοιχτή γιορτή στην επόμενη
Παγκόσμια Ημέρα Ποίησης, που είναι το Μάρτιο του 2023
Να απαγγελθούν ή να παρουσιαστούν ως θεατρικά δρώμενα στην επόμενη Παγκόσμια Ημέρα Θεάτρου, που είναι
το Μάρτιο του 2023
Θα μπορούσε να υπάρξει μια επιμόρφωση για την δημιουργική γραφή, η οποία φαίνεται να λειτουργεί
απελευθερωτικά για τους μαθητές/τριες, αλλά αυτή η επιμόρφωση -όπως και κάθε άλλη που τυχόν σχεδιαστεί
από οποιονδήποτε φορέα- να γίνει εντός διδακτικού ωραρίου και να είναι σύντομη σε διάρκεια, καθώς οφείλουμε
να σεβόμαστε τόσο τον εργασιακό χρόνο των εκπαιδευτικών, όσο και τις αυξημένες υποχρεώσεις των
μαθητών/τριων μας.
ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
Οικοδόμηση ακόμα καλύτερων σχέσεων μεταξύ μαθητών και εκπαιδευτικών στη μεταβατική περίοδο προς την
κανονικότητα.
Τα συμβάντα παρεκκλίνουσας συμπεριφοράς του τρέχοντος σχολικού έτους που αφορούσαν σχέσεις μεταξύ

μαθητών/- τριών και εκπαιδευτικών μπορούν να λειτουργήσουν ως μία μορφή ανατροφοδότησης για το ερχόμενο
σχολικό έτος ώστε να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικότερα, με πνεύμα αλληλοσεβασμού, αυτοκριτικής και
συνεργασίας από όλα τα μέλη της σχολικής κοινότητας.
ΣΧΕΣΕΙΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ - ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ
Επιστροφή στις διά ζώσης ενημερωτικές συναντήσεις με γονείς τόσο στην έναρξη του σχολικού έτους με
παρουσιάσεις των προγραμμάτων σπουδών, όσο και κατά τη διάρκεια του έτους με διοργάνωση δράσεων.
Εφόσον οι συνθήκες το επιτρέψουν θα μπορούσε να διοργανωθεί επιμορφωτική συνάντηση των γονέων και των
εκπαιδευτικών του σχολείου με την παρουσία των ψυχολόγων, ώστε να δοθούν κατευθυντήριες γραμμές για την
διαχείριση τυχόν παραβατικών συμπεριφορών από μέρους των μαθητών καθώς και άλλων πρακτικών για την
αντιμετώπιση της εφηβείας.

Διοικητική λειτουργία

Θετικά σημεία

ΗΓΕΣΙΑ - ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ
Αποτελεσματική διοίκηση, εφαρμογή δημοκρατικού και εξουσιοδοτικού προτύπου διοίκησης με προσανατολισμό
ως προς τον άνθρωπο, ορθολογική διαχείριση πόρων, οργάνωση εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, τήρηση
υγειονομικών πρωτοκόλλων, διαρκής ενημέρωση των φορέων της σχολικής κοινότητας και εφαρμογή της
κείμενης νομοθεσίας.
Σύνταξη εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας της σχολικής μονάδας.
Άψογη συνεργασία με την Συντονίστρια Εκπαιδευτικού έργου του 6ου ΠΕΚΕΣ.
ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
Συνεργασία με το Δήμο Κορυδαλλού σε φιλανθρωπικές, πολιτιστικές, εορταστικές και αθλητικές δραστηριότητες.
Εκπαιδευτική επίσκεψη στη διεθνή έκθεση "Body Worlds" με ομάδα μαθητών/-τριών της Β τάξης, όπου τα παιδιά
είδαν μια καλλιτεχνική πλευρά της ανατομίας του ανθρώπινου σώματος.
Εκπαιδευτική εκδρομή στο πλάισιο του αναλυτικού προγράμματος του μαθήματος της Ιστορίας της Β Λυκείου,
στην Πάτρα, τα Καλάβρυτα και τη Ναύπακτο. Οι μαθητές/-τριες που συμμετείχαν επισκέφτηκαν πολλά ιστορικά
μνημεία - σύμβολα της Ελληνικής Ιστορίας.

Σημεία προς βελτίωση

ΗΓΕΣΙΑ - ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ
Αξιοποίηση νέων τεχνολογιών, προμήθεια υλικοτεχνικού εξοπλισμού για την αποτελεσματικότερη λειτουργία της
σχολικής μονάδας, επικαιροποίηση του εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας του σχολείου προσαρμοσμένου στις
νέες συνθήκες και απαιτήσεις.
Μετά την "σιωπηλή" περίοδο της πανδημίας παρουσιάζεται η ανάγκη άνθησης των πολιτιστικών
δραστηριοτήτων ξανά στο σχολείο μας που παραδοσιακά είχε πολλές πολιτιστικές δράσεις (θεατρικές
παραστάσεις, μουσικές εκδηλώσεις κλπ). Αυτό θα αποτελέσει και ένα βασικό στόχο της διεύθυνσης για το

ερχόμενο σχολικό έτος : η ενίσχυση των μορφών καλλιτεχνικής έκφρασης των μασθητών/-τριών μέσα από τον
πολιτισμό και η αφύπνιση του πολιτιστικού στοιχείου του σχολείου μας.
ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
Συνεχής ευαισθητοποίηση στις νέες προκλήσεις της εποχής μας και διαρκής και αμφίδρομη επικοινωνία με το
γενικό και ειδικό περιβάλλον του σχολείου.
Εξωστρέφεια και συνεργασία με φορείς εντός και εκτός της πόλης μας.
Διεξαγωγή ενημερωτικών και επιστημονικών ημερίδων ανοιχτών στην κοινότητα που αποτελεί το περιβάλλον
του σχολείου.

Επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών

Θετικά σημεία

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΕ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ
Επιβεβαίωση του ενδιαφέροντος των μελών του Συλλόγου Διδασκόντων για θέματα που άπτονται με την
επαγγελματική τους εξέλιξη και την επιμόρφωσή τους.
Ελεύθερη και απροκατάληπτη συζήτηση για όλα τα ζητήματα - ακόμη και τα πιο ακανθώδη, όπως το ωράριο, τα
κίνητρα, οι αμοιβές, η σύνδεση με την αξιολόγηση – που άπτονται της επαγγελματικής ανάπτυξης των
εκπαιδευτικών και της βελτίωσης του εκπαιδευτικού τους έργου.
Διαπίστωση ότι, παρά τη μεμψιμοιρία που ακούγεται κατά καιρούς, πολλοί συνάδελφοι διαθέτουν άφθονο
προσωπικό χρόνο (καμιά φορά και χρήματα) για την επιμόρφωσή τους.
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΕ ΕΘΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
Υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus KA3 «Teachers4Europe: setting a Agora for Democratic
Culture», στο οποίο συμμετείχαν μία εκπαιδευτικός και 25 μαθητές. Το σχολείο μας ανήκει στο δίκτυο του τομέα
Νότιας Αττικής.Στόχος του project είναι:
η διαμόρφωση δημοκρατικής κουλτούρας και η εκπαίδευση στα ανθρώπινα δικαιώματα, αφενός, μέσω της
έγκυρης ενημέρωσης των μαθητών για τις αξίες, τις ελευθερίες, τα ανθρώπινα δικαιώματα, τα δημοκρατικά
θεσμικά όργανα στην Ε.Ε. και αφετέρου, μέσω της παροχής μαθησιακών εμπειριών που προάγουν τη συνεργασία,
την πρωτοβουλία και τον αλληλοσεβασμό. Κατά την υλοποίηση του προγράμματος πραγματοποιήθηκαν στο
αμφιθέατρο του σχολείου ενημερωτικές δράσεις σχετικές με τη λειτουργία /τους θεσμούς της ΕΕ και τα
ανθρώπινα δικαιώματα, αλλά και δράσεις που συνέβαλαν στην καλλιέργεια της πολιτειότητας και στην ενεργό
εμπλοκή των μαθητών σε κοινωνικά θέματα.
Το σχολείο μας, όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος ολοκλήρωσε με επιτυχία το ευρωπαϊκό πρόγραμμα “Βουλής
των Εφήβων” με δύο εκπαιδευτικούς και ομάδα μαθητών από τις δύο πρώτες τάξεις. Στο συγκεκριμένο
πρόγραμμα έγιναν δράσεις ενημερωτικές πολιτιστικές και δημιουργικές.
Επίσης το σχολείο μας συμμετείχε με δύο εκπαιδευτικούς στην παρουσίαση του ευρωπαϊκού προγράμματος
Erasmus plus με τίτλο "Shifting Walls: European history through the eyes of the young”, όπου παρουσιάστηκαν
δράσεις που υλοποιήθηκαν από μαθητές/-τριες της Γ λυκείου. Στόχος του προγράμματος είναι να εμπνεύσουμε
παιδιά και νέους να ασχοληθούν με την ιστορία χρησιμοποιώντας δημιουργική φωτογραφία και προσωπική
αφήγηση ιστοριών. Η θεματική ενότητα του προγράμματος που επελέγη είχε τίτλο “Η Ιστορία τώρα. Πώς
βιώνουμε τους τοίχους σήμερα”. Διερευνήσαμε τα νέα τείχη που ορθώνονται από το κοινωνικό, πολιτικό και
ψηφιακό περιβάλλον και παράλληλα αναζητήσαμε γέφυρες επικοινωνίας με τον κόσμο.

Σημεία προς βελτίωση

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΕ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ
Προτείνεται να διοργανώνονται σεμινάρια επιμόρφωσης/ενημερώσεις μια φορά κάθε 3μηνο. Δηλαδή την 1η
εβδομάδα του Σεπτεμβρίου, την 1η εβδομάδα του Δεκεμβρίου και την 1η εβδομάδα του Μαρτίου. Η επιμόρφωση
να γίνεται σε άλλο χώρο εκτός του σχολείου, κατά τη διάρκεια του εργασιακού ωραρίου. Επίσης να υπάρχει
δυνατότητα εκτός από το διά ζώσης σεμινάριο και webinar, ώστε σε χρόνο που κάθε εκπαιδευτικός επιθυμεί να
ανατρέχει και να κάνει χρήση του επιμορφωτικού υλικού, προκειμένου να αναβαθμίσουμε το επίπεδο της
διδασκαλίας και να δώσουμε τη δυνατότητα στους/στις μαθητές/-τριές μας να βιώσουν και να εκπαιδευτούν σε
νέα εκπαιδευτικά εργαλεία. Στόχος είναι να τους βοηθήσουμε να μαθαίνουν και να αξιοποιούν τις πληροφορίες
που τους μεταδίδουμε με τον τρόπο που να ανταποκρίνεται στο μαθησιακό προφίλ, τους ρυθμούς και τις
δυνατότητες του καθενός.
Προτείνεται επίσης η ενημέρωση, με καινοτόμους τρόπους, των εκπαιδευτικών του σχολείου για τις διαθέσιμες
επιμορφώσεις στα πεδία που οι ίδιοι έχουν δηλώσει ότι επιθυμούν να επιμορφωθούν. Μία ιδέα είναι η τήρηση
ενός ψηφιακού ημερολογίου, στο οποίο συνεργατικά θα αναρτώνται οι διαθέσιμες ενημερώσεις, οι ημερομηνίες
διεξαγωγής, διάρκεια, κόστος και όλες οι αναγκαίες πληροφορίες.
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΕ ΕΘΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
Προτείνονται:
-η υλοποίηση Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων
-αύξηση του αριθμού καθηγητών στην εκπόνηση νέων εθνικών κα ευρωπαϊκών προγραμμάτων
-συμμετοχή σε δράσεις κοινωνικού ενδιαφέροντος
-επισκέψεις μαθητών/-τριών και εκπαιδευτικών σε ευρωπαϊκές χώρες όπου εδρεύουν τα κύρια όργανα της Ε.Ε.
(Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Κεντρική Ευρωπαϊκή Τράπεζα κ.λ.π.).

Γ. ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
Λειτουργία
Παιδαγωγική και μαθησιακή λειτουργία
Αριθμός Δράσεων που υλοποιήθηκαν
4
Άξονες στους οποίους υλοποιήθηκαν Δράσεις )
Σχέσεις σχολείου - οικογένειας
Σχολική διαρροή - φοίτηση
Σχέσεις μεταξύ μαθητών / μαθητριών
Διδασκαλία, μάθηση και αξιολόγηση
Λειτουργία
Διοικητική λειτουργία
Αριθμός Δράσεων που υλοποιήθηκαν
0
Άξονες στους οποίους υλοποιήθηκαν Δράσεις

Λειτουργία
Επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών
Αριθμός Δράσεων που υλοποιήθηκαν
1
Άξονες στους οποίους υλοποιήθηκαν Δράσεις )
Συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε επιμορφωτικές δράσεις
Παρατηρήσεις / Σχόλια

Σημαντικότερα αποτελέσματα των Δράσεων

Όλοι οι στόχοι που είχαν τεθεί από τις ομάδες δράσης των εκπαιδευτικών επετεύχθησαν. Σ' αυτό το αποτέλεσμα
συνέβαλε και η προθυμία που επέδειξαν τόσο οι μαθητές/-τριες, παρά τον περιορισμένο χρόνο που διέθεταν, για
συμμετοχή στις απαιτούμενες δρατηριότητες, όσο και οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι ήταν επιφορτισμένοι με τις
απαιτητικές διδακτικές και εξωδιδακτικές τους υποχρεώσεις.
Συγκεκριμένα:
α. στη δράση που αφορά στη διδασκαλία, μάθηση και αξιολόγηση τα μοντέλα που εφαρμόστηκαν είχαν
ικανοποιητικό αποτέλεσμα στις επιδόσεις των μαθητών.
β. στη δράση για τη σχολική διαρροή και φοίτηση εφαρμόστηκε η κείμενη νομοθεσία και έλαβαν χώρο πολλές
ενημερωτικές δραστηριότητες για τη μετάβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
γ. στη δράση για τις σχέσεις μεταξύ μαθητών και μαθητριών καλλιεργήθηκε κλίμα αμοιβαίου σεβασμού,
κατανόησης και αλληλεγγύης
δ. στη δραση για τις σχέσεις σχολείου και οικογένειας, η επικοινωνία του σχολείου με τους γονείς και κηδεμόνες
κρίθηκε πολύ ικανοποιητική και συντέλεσε στην αντιμετώπιση διαφόρων προβλημάτων.
ε. στη δράση γα τη συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε επιμορφωτικές δράσεις έγινε αποτύπωση των
επιμορφωτικών αναγκών και διατύπωση προτάσεων για επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στο μέλλον.
Δυσκολίες που παρουσιάστηκαν

ΔΡΑΣΗ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΗ
Αναπληρώτρια εκπαιδευτικός τοποθετήθηκε εβδομάδες μετά την έναρξη των μαθημάτων με αποτέλεσμα να
υπάρχει πίεση χρόνου για να βγει η διδακτέα ύλη εις βάρος των πειραμάτων.
Λόγω της καραντίνας των προηγουμένων ετών οι μαθητές/-τριες είχαν κενά που έπρεπε να καλυφθούν στην
αρχή της χρονιάς.
Η αρκετά μεγάλη ύλη που έπρεπε υποχρεωτικά να ολοκληρωθεί λόγω της φετινής εφαρμογής της Τράπεζας
Θεμάτων.

Οι ιδιαίτερα απαιτητικές εξωδιδακτικές εργασίες εκπαιδευτικών της ομάδας είχαν προτεραιότητα έναντι της
προετοιμασίας και του σχεδιασμού πειραμάτων και επέδρασαν αρνητικά ως προς το χρόνο που διέθεταν οι
καθηγητές για την οργάνωση του εργαστηρίου πριν και μετά την άσκηση (π.χ. υπεύθυνος διαχείρισηςκρουσμάτων
COVID, πρόγραμμα σχολείου, πρακτικογράφος).
Όταν ο εκπαιδευτικός μετά το μάθημα είχε εφημερία δεν μπορούσε να εκτελέσει πείραμα(-τα) και να προλάβει να
τακτοποιήσει το εργαστήριο, ώστε ο επόμενος καθηγητής να μπορεί να εκτελέσει τα δικά του πειράματα. Η
χρήση και δεύτερου εργαστηρίου θα έλυνε το πρόβλημα.
ΔΡΑΣΗ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΔΙΑΡΡΟΗ/ ΦΟΙΤΗΣΗ
Η πανδημία επέβαλε περιορισμούς στις διά ζώσης συναντήσεις τόσο με τους γονείς για την ενημέρωση και
συμβουλευτική υποστήριξή τους, προκειμένου να

καταπολεμηθεί η σχολική διαρροή, όσο και με τους

πανεπιστημιακούς καθηγητές, ερευνητές και ειδικούς

στη συμβουλευτική σταδιοδρομίας, γεγονός που

ενδεχομένως περιόρισε την αποτελεσματικότητα των δράσεων.
Επιπλέον, ο φόρτος εργασίας των εκπαιδευτικών και η προσπάθεια διαχείρισης του διαθέσιμου χρόνου των
μαθητών με φειδώ, λόγω της ανάγκης ολοκλήρωσης της ύλης των πανελλαδικών εξετάσεων, δημιούργησαν
πρόσθετες δυσκολίες.
ΔΡΑΣΗ ΣΤΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ
Η σχολική χρονιά που διανύσαμε ήταν μια δύσκολη χρονιά για μαθητές και εκπαιδευτικούς. Επιστρέψαμε στα
σχολεία

μετά

από

αποπροσανατολισμένοι,

μεγάλο
με

χρονικό

μεγάλα

διάστημα

μαθησιακά

τηλεκπαίδευσης

κενά

και

δυσκολίες

και

οι

μαθητές/τριες

συνύπαρξης

με

μας

συνομήλικους

ήταν
και

εκπαιδευτικούς. Επιπλέον, ο κίνδυνος και ο φόβος από τον covid19 ήταν παρόντες και διέτρεχαν κάθε πτυχή της
σχολικής ζωής. Με δεδομένη την τήρηση αποστάσεων και τη χρήση μάσκας, η επικοινωνία και η επαφή των
μαθητών/τριων μεταξύ τους ήταν από δύσκολη έως προβληματική. Το γεγονός αυτό αποτυπώθηκε με την εξ αρχής
μειωμένη διάθεση συμμετοχής των παιδιών στις δράσεις που πρότεινε η ομάδα μας, αλλά και την μικρή
αλληλεπίδραση μεταξύ τους.
Επίσης, η αναμονή της εφαρμογής της Τράπεζας Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας στην Α' και Β' Λυκείου,
δημιούργησε συνθήκες έντονου άγχους στην μαθητική κοινότητα και περιόρισε τον ήδη μικρό ελεύθερο χρόνο
των παιδιών. Το άγχος και η έλλειψη χρόνου αποτυπώθηκαν με πολλές περιπτώσεις υπαναχώρησης των
μαθητών/τριών από έργα που είχαν ήδη αναλάβει, με αποτέλεσμα μικρή αριθμητικά παραγωγή έργων.
ΔΡΑΣΗ ΣΤΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ- ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ
Οι δυσκολίες που παρουσιάστηκαν σχετίζονταν τόσο με τις συμπεριφορές μαθητών/-τριών που εκδήλωναν
αντιδράσεις που δεν ταίριαζαν στο σχολικό περιβάλλον όσο και με την απροθυμία κάποιων γονέων/κηδεμόνων
να έχουν πιο ουσιαστική και ειλικρινή σχέση με το σχολείο. Ήταν σε κάποιες περιπτώσεις μεγαλύτερη η αγωνία
των εκπαιδευτικών για την εξομάλυνση των προβλημάτων από αυτή των εμπλεκόμενων κηδεμόνων
ΔΡΑΣΗ ΣΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΕ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ
Το ερωτηματολόγιο που παρήχθη και απαντήθηκε από το σύνολο σχεδόν των εκπαιδευτικών του σχολείου
ανέδειξε την ανάγκη για περιοδική τακτική επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και επισημάνθηκε η αναγκαιότητα
αξιοποίησης κάθε χρόνο ποικίλων μορφών δράσεων επιμόρφωσης, προκειμένου να προαχθεί μέσω της
τεχνολογίας η εκπαιδευτική διαδικασία και να κινητοποιηθούν οι μαθητές/-τριες για πιο ενεργή συμμετοχή στη
μαθησιακή διαδικασία.

Επίσης, η ανάγκη για απόκτηση και αξιοποίηση γνώσεων από τη συμμετοχή σε ενημερωτικές/επιμορφωτικές
συναντήσεις με ειδικούς επιστήμονες που θα οργανώνει το σχολείο ή η διεύθυνση δευτεροβάθμιας και θα
απευθύνεται σε ομάδες καθηγητών όλων των ειδικοτήτων όμορων σχολείων που αντιμετωπίζουν μαθητές με
παρόμοια κοινωνικά χαρακτηριστικά, προκειμένου να προκληθεί αμοιβαίος σεβασμός και ενδυνάμωση των
σχέσεων

για

συλλογικές

δράσεις

και

ευαισθητοποίηση

σε

εκπαιδευτικά

/

κοινωνικά

ενδιαφέροντος.

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

Προτάσεις για αναγκαίες επιμορφώσεις

Σημαντικότερα αποτελέσματα των Δράσεων

Σημαντικότερα θέματα που χρήζουν μελλοντικής μελέτης και προτάσεις για Σχέδια Δράσης

Παρατηρήσεις / Σχόλια

θέματα

κοινού

