
1 

 

2ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 
 

Ετήσιος Προγραμματισμός 
 

 
1. Διαδικασία Ετήσιου Προγραμματισμού   
 
1.1.Χρονικό διάστημα υλοποίησης: από  11/9/2015  έως 11/5/2016  
1.2. Χρόνος που αφιερώθηκε στη διαδικασία:  

αριθμός συναντήσεων: 9                      
αριθμός ωρών συνολικά: 12 

1.3. Η διαδικασία πραγματοποιήθηκε με εργασία των συμμετεχόντων σε: 
                                                                        Ομάδες     ή /και    ολομέλεια 

1.4 . Το αποτέλεσμα της διαδικασίας υπήρξε προϊόν σύνθεσης των θέσεων όλων 
των συμμετεχόντων:                                                
                                                                                Πλήρως        μερικώς         καθόλου 

 
2. Συμμετέχοντες στον Ετήσιο προγραμματισμό 
   
Σχολικός Σύμβουλος Παιδαγωγικής Ευθύνης  

Σχολικοί Σύμβουλοι Ειδικοτήτων        
Σχολική Επιτροπή  (εκπρόσωπος) 

Γονείς  (εκπρόσωπος του Συλλόγου Γονέων)     
Μαθητές (εκπρόσωπος της μαθητικής κοινότητας)     
        
  
1.3. Εποπτεία και διαχείριση υποδομών και διαθέσιμων υλικών πόρων 
 
1.3.1. Δημιουργία,  ανανέωση,   
επέκταση χώρων 
 
 
 
 
 
 
1.3.2. Συντήρηση, εμπλουτισμός -  
ανανέωση εξοπλισμού  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Αιθουσών διδασκαλίας  

  Βιβλιοθήκης 

  Σχολικών εργαστηρίων 

   Αίθουσας γυμναστικής 

   Αίθουσας εκδηλώσεων – πολλαπλών 

χρήσεων   

   Άλλο     

  αιθουσών διδασκαλίας 

 σχολικών εργαστηρίων 

 αίθουσας γυμναστικής 

 Βιβλιοθήκης 

 Γραφείου Διευθυντή / Διδασκόντων 

     Κυλικείου 

     Αυλής 

     Αποθήκης υλικού / βιβλίων  

     Άλλο    
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1.3.3. Ιστοσελίδα του σχολείου 

 
 
 

 
 
 
1.3.4. Διάθεση χώρων για 
 λειτουργία  
ειδικών προγραμμάτων  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.3.5. Διαχείριση των οικονομικών   Τήρηση οικονομικών βιβλίων 
του σχολείου      Συνεργασία με Σχολική Επιτροπή 

 Συνεργασία με Σύλλογο Γονέων 
           
            

                                                 
   

1.4. Οργάνωση και διοίκηση του σχολείου 
1.4.1. Χρονοδιάγραμμα (ημερολόγιο) ετήσιου διδακτικού έργου και λοιπών  
δραστηριοτήτων του σχολείου (ημέρες και ώρες διδασκαλίας, σχολικές εορτές, 
εκπαιδευτικές επισκέψεις κ.ά.)               

 
1.4.2. Ανάθεση διδακτικού έργου – κατανομή διδακτικών αντικειμένων, αξιοποίηση 
εκπαιδευτικών ειδικοτήτων       

 

 Δημιουργία 

 Συντήρηση /επικαιροποίηση 

 Ανανέωση /επέκταση 

 Ερευνητικά προγράμματα –Projects 

 Πρόσθετη διδακτική στήριξη/ ενισχυτική 

διδασκαλία  

 Αντισταθμιστικά προγράμματα (διαπολιτισμική 

εκπαίδευση, σχολική βία κ.ά.) 

 Ενδοσχολική επιμόρφωση 

 Επαγγελματικός προσανατολισμός 

 Θεατρικό εργαστήριο 

 Σχολή γονέων 

 Προγράμματα του Συλλόγου Γονέων 

Προγράμματα του δήμου 

 Εργαστήριο δημοσιογραφίας 

 Εκδηλώσεις των μαθητών 

 Άλλο 
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1.4.3. Σύνταξη Ωρολογίου προγράμματος σχολείου                                      
 
 
1.4.4. Ανάθεση εξωδιδακτικού έργου εκπαιδευτικών / αξιοποίηση του ανθρώπινου 
δυναμικού :         υπεύθυνοι τάξεων 

     υπεύθυνοι εργαστηρίων:      
     Βιβλιοθήκης   
     διοικητικό έργο  
     εφημερίες, επιτηρήσεις 
     υπεύθυνοι σχολικών εορτών 

 
 
1.4.5. Οργάνωση και λειτουργία  Ολοήμερου σχολείου  

 

1.4.6. Οργάνωση και λειτουργία  Τμήματος Ένταξης    

 
1.4.7. Οργάνωση και καταγραφή αρχειακού υλικού –  τήρηση αρχείων: 

 πρωτόκολλο 
 βιβλία φοίτησης  μαθητών (απουσιολόγια) 
 βιβλία πρακτικών (συλλόγου διδασκόντων, διευθυντή) 
 βιβλία παρακολούθησης διδακτέας ύλης 
 βιβλίο καταγραφής συμβάντων, όπου εμπλέκονται μαθητές (ποινολόγιο) 
 ημερολόγιο χρήσης εργαστηρίων (ανά εργαστήριο) 
 φάκελοι υπηρεσιακών μεταβολών του προσωπικού 

 
 1.4.8. Προγραμματισμός χρήσης εργαστηρίων                           
 
 
1.4.9. Προγραμματισμός συνεδριάσεων : 

  του Συλλόγου Διδασκόντων 
  του Σχολικού Συμβουλίου 
  των μαθητικών κοινοτήτων  
   Άλλο   

 
 
1.4.10. Διαχείριση Εκτάκτων Αναγκών  

 
 
1.5. Προγραμματισμός εκδηλώσεων, εκπαιδευτικών επισκέψεων κ.λπ.   
 
1.5.1. Εκκλησιασμός Μαθητών      

1.5.2. Εκπαιδευτικές επισκέψεις (μουσεία, αρχαιολογικοί χώροι κ.λπ.) 

1.5.3. Σχολικές εκδηλώσεις (θεατρικές παραστάσεις, αθλητικές εκδηλώσεις, 
σχολικές εορτές κ.ά.)         
1.5.4. Ομιλίες, διαλέξεις, προβολές κ.λπ.      
1.5.5. Εκδρομές μαθητών            
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1.5.6. Σχολικές Πρωτοβουλίες - Δραστηριότητες Μαθητών (κοινωνικού, 
πολιτισμικού, περιβαλλοντικού χαρακτήρα)     
1.5.7. Άλλο                                                                                                                        

 
1.6. Υλοποίηση θεσμοθετημένων δράσεων, ενταγμένων ή μη στα Προγράμματα 
Σπουδών  
1.6.1. Πρόγραμμα Ευέλικτης Ζώνης      

1.6.2. Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης                                   
1.6.3. Πρόγραμμα Αγωγής Υγείας      

1.6.4. Πρόγραμμα Επαγγελματικού Προσανατολισμού   

1.6.5. Πρόγραμμα Θεατρικής Παιδείας     

1.6.6.  Πολιτιστικά προγράμματα Συλλόγου Γονέων, Δήμου                
1.6.7. Άλλο               

 
 
 

1.7. Σχεδιασμός και προγραμματισμός δράσεων σε ενδοσχολικό επίπεδο  
1.7.1. Ανάπτυξη και βελτίωση της επικοινωνίας και των σχέσεων με  
                - τη μαθητική κοινότητα      

                - τους γονείς και κηδεμόνες      

1.7.2. Διαχείριση προβλημάτων  σχολικής βίας        
1.7.3. Αντιμετώπιση της εκπαιδευτικής διαρροής        
1.7.4. Συμβουλευτική γονέων, εφήβων (σχολή γονέων, ψυχολογική – παιδαγωγική 
στήριξη γονέων, εφήβων)                                                                             
1.7.5. Αντιστάθμιση και υποστήριξη των μαθητών (πρόσθετη διδακτική στήριξη, 
ενισχυτική διδασκαλία κ.λπ.)                  
1.7.6. Ενδοσχολική επιμόρφωση εκπαιδευτικών (βελτίωση διδακτικών και 
παιδαγωγικών πρακτικών, διαχείριση προβλημάτων κ.ά.)                                                                               
1.7.7. Βελτίωση διδακτικών και παιδαγωγικών πρακτικών (συνεργασίες 
εκπαιδευτικών, παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού κ.ά.)   

1.7.8. Λειτουργία Μαθητικών Ομίλων     

1.7.9 Συμμετοχή σε μαθητικούς διαγωνισμούς    

1.7.10 Συμμετοχή σε διασχολικό πρωτάθλημα (ποδοσφαίρου, καλαθοσφαίρισης, 
σκακιού κ.λπ.)       

1.7.11 Συμμετοχή σε διεθνή προγράμματα και καινοτόμες δράσεις:  
            Μαθητιάδες               
           Comenius, E-twinning, PISA κλπ     

1.7.12. Άλλο         

  

1.8. Προγραμματισμός δράσεων για ανάπτυξη και βελτίωση της συνεργασίας με 
εκπαιδευτικούς και κοινωνικούς φορείς  
1.8.1. Διεύθυνση Εκπαίδευσης        
1.8.2. Σχολικούς Συμβούλους (Παιδαγωγικής ευθύνης & Ειδικοτήτων) 

1.8.3. Σχολική Επιτροπή     

1.8.4. Σύλλογο γονέων     

1.8.5. Φορείς της τοπικής κοινωνίας (κοινωνικούς, πολιτισμικούς,   
           περιβαλλοντικούς κ.ά.)       



5 

 

1.8.6. Πανεπιστημιακά Ιδρύματα και  επιστημονικούς φορείς (Πρακτική   
        άσκηση φοιτητών, Συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα κ.λπ.) 

1.8.7.  Κέντρα και Υπηρεσίες του ΥΠΑΙΘ  
 -  Γραφείο αγωγής υγείας         
 -  ΚΕΔΔΥ        

 -  Κέντρα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης          
 -  ΕΚΦΕ          

-  ΚΕΣΥΠ         
 -  Άλλο      
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Ετήσια Έκθεση Αξιολόγησης του Σχολείου 

 

2ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 
0501130 

Φιλήμονος 36-38 & Τσόχα, 11521 
Αμπελόκηποι 

Το 2ο Πειραματικό Γυμνάσιο Αθηνών προήλθε από τη μετεξέλιξη του 10ου Γυμνασίου, το 
οποίο το 1980 μετεξελίχθηκε στο 2ο Πρότυπο Γυμνάσιο. Στη συνέχεια, το 1986, 
μετεξελίχθηκε σε Πειραματικό και το 2011 σε 2ο Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Αθηνών. 
Τον Μάιο του 2015 μετατρέπεται ξανά σε Πειραματικό. Σε όλο αυτό το διάστημα, κάλυψε 
την πρακτική άσκηση προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών όλων των ειδικοτήτων και 
την επιμόρφωση εκπαιδευτικών. Επίσης εφάρμοσε πειραματικά πιλοτικά προγράμματα σε 
μια σειρά εκπαιδευτικούς τομείς πριν από την εφαρμογή τους σε άλλα σχολεία. Παράλληλα 
ανέπτυξε προγράμματα Ευέλικτης ζώνης, Αθλητικών και πολιτιστικών δραστηριοτήτων, 
ισότητας των δυο φύλων, εκπαιδευτικούς ομίλους, προγράμματα COMENIUS, Erasmus+, 
περιβαλλοντικής, θεατρικής εκπαίδευσης, αγωγής υγείας κ.α. Το τρέχον σχολικό έτος στο 
σχολείο φοιτούν 486 μαθητές, λειτουργούν 18 τμήματα και υπηρετούν 47  εκπαιδευτικοί, εκ 
των οποίων 1 είναι Διευθύντρια με 2ετή θητεία, 2 υποδιευθύντριας με 2ετή θητεία, 42 
εκπαιδευτικοί με 5ετή θητεία και 2 αναπληρώτριες. Η έκθεση αυτή αποτελεί συνέχεια του 
προγράμματος Αυτοαξιολόγησης- Εσωτερικής αξιολόγησης, που διενεργήθηκε στο σχολείο 
μας τα σχολικά έτη 2010-2011, 2011-2012, 2013-2014 και 2014-2015.  
 

 

 

1. Ανάπτυξη και Εφαρμογή Διαδικασιών ΑΕΕ  
 

 
1.1. Από τις διαδικασίες της ΑΕΕ εφαρμόστηκαν:  
Ετήσιος Προγραμματισμός του σχολείου    

Γενική Εκτίμηση της εικόνας του σχολείου      
Συστηματική Διερεύνηση δεικτών        
Ιεράρχηση προτεραιοτήτων και επιλογή σχεδίων δράσης    
Σχεδιασμός σχεδίων δράσης      

Εφαρμογή σχεδίων δράσης              
 
1.2. Χρόνος που αφιερώθηκε στις διαδικασίες ανάπτυξης της ΑΕΕ στο σχολείο:   
 αριθμός συναντήσεων        10 
 αριθμός ωρών συνολικά     18 
 
1.3. Οι διαδικασίες πραγματοποιήθηκαν με εργασία των συμμετεχόντων: 
σε ομάδες εργασίας     
στο Σύλλογο Διδασκόντων 

σε διευρυμένο πλαίσιο συμμετοχής με εκπροσώπους μαθητών, γονέων, φορέων  
      

 
1.4. Στις διαδικασίες συμμετείχαν:  
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Μαθητές (εκπρόσωπος της μαθητικής κοινότητας)   

Γονείς  (εκπρόσωπος του Συλλόγου Γονέων)      
Σχολικός Σύμβουλος  Παιδαγωγικής Ευθύνης   

Σχολικοί Σύμβουλοι (Ειδικοτήτων)     

Εκπρόσωποι  φορέων της τοπικής κοινωνίας   

 
 
1.5. Προβλέφθηκαν  διαδικασίες ενδιάμεσης αξιολόγησης/ ανατροφοδότησης:   

                                                                                                             ναι        όχι  
 
1.6. Σε ποιο βαθμό οι εκπαιδευτικοί αξιοποίησαν :  
τη σχετική βιβλιογραφία                καθόλου   λίγο   αρκετά   πολύ 
καλές πρακτικές άλλων σχολείων καθόλου   λίγο   αρκετά  πολύ                                      
                             
1.7. Πηγές  άντλησης δεδομένων : 
Μαθητές      

Γονείς       

Πρακτικά συνεδριάσεων    

Μαθητολόγια      

Ημερολόγιο Διευθυντή    

Καταχωρήσεις του σχολείου σε βάσεις δεδομένων 
Άλλο            
 
1.8. Μέθοδοι/ ερευνητικά εργαλεία  που χρησιμοποιήθηκαν : 
 α. έρευνα αρχείου   

 β. φόρμα καταγραφής δεδομένων 
 γ. ερωτηματολόγιο εκπ/ών  

                                   μαθητών   

                                   γονέων             
δ.  συνέντευξη εκπ/ών  

                           μαθητών  

                           γονέων  

ε.  παρατήρηση  μαθητών  

στ. παρατήρηση  διδασκαλίας 

η. άλλο    
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Αξιολόγηση Δεικτών Ποιότητας του Εκπαιδευτικού έργου στο σχολείο 

 
Το σχολείο μας συνέχισε την εφαρμογή του προγράμματος 

αυτοαξιολόγησης σχολικών μονάδων για το σχολικό έτος 2015-2016, με απόφαση 
του Συλλόγου των εκπαιδευτικών. Το πρόγραμμα αυτό προσαρμόστηκε στις 
προβλέψεις του νόμου 3966/11, σχετικά με την περιοδική ανά διετία εσωτερική 
αξιολόγηση των Προτύπων Πειραματικών Σχολείων. Στη συνέχεια προχώρησαν οι 
διαδικασίες εφαρμογής του προγράμματος, στο οποίο συμμετείχαν όλοι οι 
εκπαιδευτικοί. Για το σκοπό αυτό συγκροτήθηκαν οι εξής επιτροπές: 
1. Επιτροπή γενικής καταγραφής, η οποία ολοκλήρωσε το έργο της στο τέλος 

Ιουνίου. Στην επιτροπή αυτή συμμετέχουν 3 άτομα. 
2. Επιτροπή αξιολόγησης εκπαιδευτικών διαδικασιών ανά ειδικότητα μαθημάτων. 

Στην επιτροπή αυτή συμμετέχουν όλοι οι εκπαιδευτικοί του σχολείου 
χωρισμένοι σε 12 ομάδες, ανάλογα με την ειδικότητά τους. Σε κάθε ομάδα 
υπεύθυνοι είναι οι συντονιστές. 

3. Επιτροπή αξιολόγησης ομίλων και εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Στην 
επιτροπή αυτή συμμετέχουν 3 άτομα. 

4. Επιτροπή αξιολόγησης διαθεματικών διδασκαλιών του σχολείου. Στην επιτροπή 
αυτή συμμετέχουν 2 άτομα.  

5. Επιτροπή αξιολόγησης εκπαιδευτικών επισκέψεων και εκδρομών του σχολείου. 
Στην επιτροπή αυτή συμμετέχουν 3 άτομα. 

6. Επιτροπή αξιολόγησης άλλων εκπαιδευτικών δράσεων του σχολείου. Στην 
επιτροπή αυτή συμμετέχουν 2 άτομα. 

 
 

Δείκτης 1:  Σχολικός χώρος, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι 
 
Περιγραφική αποτίμηση του δείκτη   

Το κτιριακό συγκρότημα κατασκευάστηκε στα τέλη της δεκαετίας του 1970 
και αποτελείται από δύο πτέρυγες σε διάταξη Γ. Η μεγάλη πτέρυγα, λόγω της 
διαμόρφωσης του εδάφους έχει υπόγειο στο επίπεδο της αυλής, ισόγειο και δύο 
ορόφους και η μικρή στην ίδια διάταξη, υπόγειο, ισόγειο και έναν όροφο. Στη 
συνέχεια προστέθηκαν και τρεις αίθουσες στο προαύλιο. Όλες οι κτιριακές 
εγκαταστάσεις χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από το 2ο Πειραματικό Γυμνάσιο. 
Στο σχολείο λειτουργούν 18 αίθουσες, τρία εργαστήρια πληροφορικής, ένα 
εργαστήριο φυσικής χημείας, ένα εργαστήριο καλλιτεχνικών μαθημάτων, τρεις 
αίθουσες ξένων γλωσσών, μία αίθουσα πολλαπλών χρήσεων, βιβλιοθήκη, 
αμφιθέατρο και γυμναστήριο με αποδυτήρια. Η βιβλιοθήκη, τα δύο εργαστήρια 
πληροφορικής και η μία αίθουσα ξένων γλωσσών είναι στεγασμένα σε αίθουσες 
που προήλθαν από κλείσιμο διαδρόμων και υποστέγων, με ό,τι αυτό συνεπάγεται 
για την ποιότητα της λειτουργίας τους (στενότητα χώρων – έλλειψη επαρκούς 
φυσικού φωτισμού κτλ.). Δύο μεγάλες αίθουσες χρησιμοποιούνται ως γραφεία 
καθηγητών, υπάρχει χωριστό γραφείο διευθυντή και υποδιευθυντών, ειδικός χώρος 
για τη γραμματεία και ένας χώρος για το αρχείο και τη μηχανοργάνωση του 
σχολείου. Οι δύο τελευταίοι χώροι προήλθαν από το χωρισμό κοινόχρηστων χώρων 
στην είσοδο του σχολείου και δεν επαρκούν για τις ανάγκες που καλούνται να 
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εξυπηρετήσουν. Ο αύλειος χώρος είναι επαρκής και διαθέτει γήπεδα μπάσκετ και 
βόλλεϋ και περιμετρικά λίγα δέντρα και περιφραγμένο κήπο. Το σχολείο διαθέτει 
κεντρική θέρμανση με φυσικό αέριο. Υπάρχουν αρκετοί αποθηκευτικοί χώροι και 7 
χώροι τουαλετών, εκ των οποίων οι 4 τουαλέτες για τους μαθητές ανακαινίστηκαν 
πλήρως  τη σχολικής χρονιά 2014-2015. Επίσης λειτουργεί κυλικείο. 

Oι υπάρχοντες χώροι του σχολείου ανταποκρίνονται οριακά στις απαιτήσεις 
του προγράμματος σπουδών, στις ανάγκες των μαθητών και των εκπαιδευτικών. 
Ένα σημαντικό πρόβλημα είναι η απουσία χώρων για την ανάπτυξη θεματικών 
αιθουσών, όπως τεχνολογίας, μουσικής, γεωγραφίας, ιστορίας, βιολογίας κλπ. Το 
πρόβλημα αυτό αντιμετωπίζεται με τον εξοπλισμό και τη συστηματική χρήση της 
αίθουσας πολλαπλών χρήσεων, της βιβλιοθήκης και του αμφιθεάτρου που είναι 
εξοπλισμένο και χρησιμοποιείται και ως αίθουσα μουσικής. Σημειώνεται επίσης ότι 
δεν υπάρχει πρόβλεψη για την εξυπηρέτηση ατόμων με ειδικές ανάγκες, ούτε 
ανελκυστήρας. Το σχολικό κτίριο επισκευάστηκε πριν 6 χρόνια και γενικά γίνεται 
προσπάθεια να διατηρείται σε καλή κατάσταση. Κατά τη σχολική χρονιά 
αντικαταστάθηκαν αρκετές από τις ηλεκτρικές λάμπες με λάμπες LED και 
ολοκληρώθηκε η κατασκευή των πράσινων δωμάτων στις 2 ταράστες των κτιρίων 
του σχολείου μας από το Δήμο Αθηναίων με σκοπό τα κτίρια να γίνουν λιγότερα 
ενεργοβόρα, καλύτερα αισθητικά και να βελτιωθεί το μικροκλίμα. Επίσης 
αντικαταστάθηκαν τα αλουμίνια και τα τζάμια στους διαδρόμους, στα γραφεία της 
διεύθυνσης και των εκπαιδευτικών και στο αμφιθέατρο του σχολείου. Με 
πρωτοβουλία του συλλόγου γονέων αντικαταστάθηκαν οι αντιολισθητικές ταινίες 
στα εξωτερικά κλιμακοστάσια. 

Τα 2/3 του εξοπλισμού που διαθέτει το εργαστήριο πληροφορικής είναι  
σχετικά σύγχρονος. Τα υπόλοιπα μηχανήματα είναι πεπαλαιωμένα και χρειάζονται 
αντικατάσταση. Με τη βοήθεια του ΠΛΗΝΕΤ αναπτύχτηκε προπέρσι ubuntu server 
και έτσι αξιοποιήθηκαν παλιά μηχανήματα. Επιπλέον αναβαθμίστηκε η 
ηλεκτρολογική εγκατάσταση με τοποθέτηση ανεξάρτητου πίνακα, που εξυπηρετεί 
τις αυξημένες ανάγκες των εργαστηρίων σε ηλεκτρική ενέργεια. 

Ο εξοπλισμός του εργαστηρίου φυσικής και χημείας λειτουργεί, αλλά είναι 
πεπαλαιωμένος. Πολύ συχνά αναγκαζόμαστε να δανειζόμαστε όργανα από το ΕΚΦΕ 
Αμπελοκήπων για να γίνουν τα απαραίτητα πειράματα. Είναι λοιπόν, απολύτως 
αναγκαίος ο εκσυγχρονισμός του εργαστηρίου φυσικών επιστημών. 

Εξοπλισμένες με προβολείς παρουσιάσεων (projectors), και υπολογιστές 
μόνιμα εγκατεστημένους είναι 3 εργαστήρια (πληροφορικής, φυσικής-χημείας και 
καλλιτεχνικών), η αίθουσα πολλαπλών χρήσεων, η βιβλιοθήκη και το αμφιθέατρο 
που εκτός από τα μηχανήματα προβολής έχουν ηχητικό σύστημα και σταθερές 
οθόνες. Με προβολέα και ηλεκτρονικό υπολογιστή είναι επίσης εξοπλισμένες 3 
αίθουσες διδασκαλίας και μία αίθουσα ξένων γλωσσών. Δώδεκα αίθουσες του 
σχολείου είναι εξοπλισμένες με διαδραστικούς πίνακες. Εκτός των εργαστηρίων 
πληροφορικής συνδεδεμένοι με το internet είναι 27 υπολογιστές σε διάφορες 
αίθουσες του σχολείου. Ο εξοπλισμός αυτός χρησιμοποιείται από το σύνολο των 
εκπαιδευτικών. Ηλεκτρονικός εξοπλισμός είναι ανάγκη να τοποθετηθεί και στις 
υπόλοιπες 3 αίθουσες διδασκαλίας της Α’ Γυμνασίου. Επίσης για τις διδακτικές, 
αλλά και τις εν γένει λειτουργικές ανάγκες του σχολείου χρησιμοποιούνται 3 
φωτοτυπικά μηχανήματα. Το αρχείο του σχολείου είναι πλήρως μηχανοργανωμένο 
και υπάρχει σύνδεση με το myschool, τα οποία ενημερώνονται καθημερινά. Για τις 
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διοικητικές ανάγκες του σχολείου, αρχείο, διεύθυνση κλπ χρησιμοποιούνται 6 
υπολογιστές. Υπάρχουν επίσης 2 κοινόχρηστοι υπολογιστές για το εκπαιδευτικό 
προσωπικό. Επαρκή είναι τα εποπτικά μέσα, χάρτες, όργανα μαθηματικών κλπ, 
όμως πρέπει να παρατηρήσουμε ότι οι περισσότεροι χάρτες τόσο της Γεωγραφίας, 
όσο και της Ιστορίας είναι αρκετά παλιοί και χρειάζονται ανανέωση, ώστε να 
ανταποκρίνονται στις ισχύουσες κοινωνικοπολιτικές συνθήκες και αντικατάσταση 
όσοι είναι φθαρμένοι. Σταδιακά ξεκίνησε η αντικατάστασή τους με την αγορά τριών 
χαρτών Γεωγραφίας. Υπάρχει επάρκεια επίπλων πάσης φύσεως για τις αίθουσες 
διδασκαλίας και τα γραφεία, θρανία, καθίσματα, ντουλάπες κλπ σε όλους τους 
χώρους του σχολείου. Σημειωτέον όμως, ότι ένα μέρος αυτού του εξοπλισμού δεν 
είναι σε καλή κατάσταση και χρειάζεται αντικατάσταση. Επιπρόσθετα μετά την 
διάρρηξη του σχολείου μας τον Μάρτιο 2016, εκλάπησαν  ηλεκτρονικοί υπολογιστές 
και μια τηλεφωνική συσκευή και προκλήθηκαν πολλές καταστροφές σε πόρτες, 
κλειδωνιές κλπ. Κάποιοι από τους υπολογιστές αντικαταστάθηκαν με δωρεά από το 
σύλλογο γονέων καθώς και από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Επίσης 
κρίθηκε αναγκαία από το σχολικό συμβούλιο η τοποθέτηση συστήματος 
συναγερμού και νέων λουκέτων και κλειδαριών ασφαλείας, με την οικονομική 
υποστήριξη της Σχολικής Επιτροπής. 

Σε όλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς η βιβλιοθήκη εμπλουτίστηκε με 
δωρεές βιβλίων από εκπαιδευτικούς του σχολείου μας, το σύλλογο γονέων, τη 
Δημοτική Βιβλιοθήκη Ν. Ψυχικού και ιδιωτικές επιχειρήσεις. 

Σε γενικές γραμμές το σχολείο διαθέτει τον εξοπλισμό (υποδομές 
πληροφορικής και δίκτυα επικοινωνίας) για την ενσωμάτωση των ΤΠΕ σ’ ένα 
μεγάλο μέρος της καθημερινής εκπαιδευτικής διαδικασίας.  

Το σχολείο χρηματοδοτείται από τη Σχολική Επιτροπή του 7ου Διαμερίσματος 
του Δήμου Αθηναίων, επίσης έσοδα έχει από την ενοικίαση του κυλικείου. Η 
Σχολική Επιτροπή έχει αναλάβει εξ ολοκλήρου την πληρωμή των βασικών 
λογαριασμών (ΟΤΕ, ΔΕΗ, φυσικό αέριο, επισκευές κλπ). Με τα ελάχιστα έσοδα που 
έχει το σχολείο προσπαθεί να καλύψει τα απολύτως απαραίτητα, όπως γραφική 
ύλη και καθαριστικά. Κατά τη φετινή χρονιά ήταν σημαντική η εθελοντική 
προσφορά των μαθητών σε χαρτί Α4.  
 
 

Ποσοτική αποτίμηση του δείκτη:  1 2 3 4 

   


 

 
Δείκτης 2: Στελέχωση του σχολείου 
 
Περιγραφική αποτίμηση του δείκτη   

 
 

Διδακτικό προσωπικό Κατά κλάδο (Π.Ε.) 
Σχολικό Έτος 2015-2016 

    

Κλάδος       

(Π.Ε.) Σύνολο Α Γ 

ΠΕ01-ΘΕΟΛΟΓΟΙ 2 1 1 

ΠΕ02-ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ 12  12 
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ΠΕ03-ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ 5 2 
2 
3 

ΠΕ04-ΦΥΣΙΚΟΙ - ΧΗΜΙΚΟΙ - ΒΙΟΛΟΓΟΙ  5 2 3 

ΠΕ05-ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ 3   3 

ΠΕ06-ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ 4   4 

ΠΕ07-ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ 2   2 

ΠΕ08-ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 2   2 

ΠΕ11-ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 2 2  

ΠΕ12.08-ΜΕΤΑΛΛΕΙΟΛΟΓΟΙ 1 1   

ΠΕ13-ΝΟΜΙΚΩΝ - ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 1   1 

ΠΕ15-ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 1   1 

ΠΕ16-ΜΟΥΣΙΚΗΣ 2 1 1 

ΠΕ19-ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 5 2 3 

Σύνολο 47 11 36 

 
Μέσος όρος υπηρεσίας εκπαιδευτικών 19,3 έτη. 
Το εκπαιδευτικό προσωπικό από την άποψη του αριθμού, της σύνθεσης, της 

επιστημονικής και παιδαγωγικής κατάρτισης, της εμπειρίας ανταποκρίνεται στις 
συγκεκριμένες ανάγκες και τις απαιτήσεις του προγράμματος σπουδών. Όλοι οι 
εκπαιδευτικοί που στελεχώνουν το σχολείο, εκτός από την αναπληρώτρια, έχουν 
περάσει από διαδικασία αξιολόγησης και έχουν επιλεγεί για 5ετή θητεία. Η μία 
αναπληρώτρια εκπαιδευτικός καλύπτει το κενό που δημιουργήθηκε όταν ένας 
εκπαιδευτικός τοποθετήθηκε Διευθυντής σε άλλο σχολείο και η δεύτερη 
αναπληρώτρια συμπληρώνει ωράριο 4 ωρών στο σχολείο μας. Όλοι οι 
εκπαιδευτικοί δραστηριοποιούνται σε καινοτόμες δράσεις και προγράμματα. Το 
σχολείο συνεργάζεται με τη Φιλοσοφική και τη Θεολογική Σχολή, το Μαθηματικό 
και το Φυσικό τμήμα, το Γαλλικό και το Αγγλικό τμήμα του Πανεπιστημίου Αθηνών, 
τη Σχολή Καλών Τεχνών, το ΤΕΦΑΑ, το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο και το ΕΑΠ. Στο 
πλαίσιο αυτών των συνεργασιών πραγματοποιήθηκαν σε ετήσια βάση δειγματικές 
διδασκαλίες, τις οποίες παρακολούθησαν 205 φοιτητές. 12 φοιτητές επέλεξαν το 
σχολείο μας για την πρακτική τους άσκηση και αρκετοί εκπαιδευτικοί έδρασαν ως 
μέντορες σε φοιτητές. Επίσης 8 μεταπτυχιακοί φοιτητές διενέργησαν έρευνα ή 
δίδαξαν στο σχολείο μας στα πλαίσια της διπλωματικής τους εργασίας. Οι σχέσεις 
συνεργασίας με τους σχολικούς συμβούλους είναι αρμονικές. Συγκεκριμένα 
στοιχεία για τις σπουδές και τα επιπλέον προσόντα των εκπαιδευτικών του 
σχολείου παρατίθενται παρακάτω. 
 

Διδακτικό προσωπικό με μεταπτυχιακές ή άλλες πρόσθετες σπουδές     
Σχολικό Έτος 2015-2016 

 
Φύλο 

Άλλο Πτυχίο 
Ανωτάτης Σχολής 

Μεταπτυχιακό 
Δίπλωμα 

 
Διδακτορικό 

Άνδρες 0 8 3 

Γυναίκες 5 25 15 

Σύνολο 5 33 18 

 

Λοιπό προσωπικό: Δύο καθαρίστριες εκ των οποίων μία μόνιμη και μία φύλακας 
 
Μαθητές κατά τάξη, τμήμα και φύλο  

Τάξη 
Σύνολο 
Τμήμ. 

Σύνολο 
Μαθητών 

  
Τμήμα-

1 
  

Τμήμα-
2 

  
Τμήμα-

3 
  

Τμήμα-
4 

  
Τμήμα-

5 
  

Τμήμα-
6 

  

Α Κ Σ Α Κ Σ Α Κ Σ Α Κ Σ Α Κ Σ Α Κ Σ Α Κ 
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Α 6 162 83 79 27 13 14 27 14 13 27 14 13 27 14 13 27 14 13 27 14 13 

Β 6 162 78 84 27 17 10 27 11 16 27 12 15 27 15 12 27 13 14 27 10 17 

Γ 6 163 79 84 27 14 13 27 11 16 27 16 11 27 16 11 27 12 15 28 10 18 

Σύνολο 18 487 240 247 81 44 37 81 36 45 81 42 39 81 45 36 81 39 42 82 33 48 

 

Κοινωνικά και Πολιτισμικά Χαρακτηριστικά του Μαθητικού Δυναμικού 
Η πλειοψηφία των μαθητών μας έχει γονείς που με κοινωνιολογικούς όρους 

κατατάσσονται στην κατηγορία των μεσοαστικών στρωμάτων. Το 75% είναι 
δημόσιοι και ιδιωτικοί υπάλληλοι, καθώς και ελεύθεροι επαγγελματίες. Το 65% 
είναι γεννημένοι τη δεκαετία 1960-1970 και το 61% είναι πτυχιούχοι ΑΕΙ/ΤΕΙ.  

Από τους 486 μαθητές, 58 είναι αλλοδαποί (ποσοστό 12%) εκ των οποίων 1 
από το Μαρόκο, 1 από τις ΗΠΑ, 2 από τον Καναδά, 1 από το Ηνωμένο βασίλειο, 3 
από την Πολωνία, 1 από τη Συρία, 1 από το Ιράν, 3 από τη Ρουμανία, 1 από τη 
Βουλγαρία, 40 από την Αλβανία, 1 από τη Μολδαβία, 2 από την Αυστραλία,  1 από 
την Ολλανδία.  

Οι περισσότεροι κατοικούν στις περιοχές Αμπελοκήπων, Γκύζη, Νεάπολη – 
Εξάρχεια, Κυψέλη, λίγοι στην περιοχή Κολωνακίου και ακόμη λιγότεροι σε πιο 
απομακρυσμένες από το σχολείο μας περιοχές, όπως Ιλίσια, Ζωγράφου, Πατήσια, 
Χολαργό, Αγ. Παρασκευή κλπ.  
 
 

Ποσοτική αποτίμηση του δείκτη:  1 2 3 4 

    


 

 
Δείκτης 3: Οργάνωση και συντονισμός της σχολικής ζωής 
 
Περιγραφική αποτίμηση του δείκτη   

Το ΕΠΕΣ και η Διεύθυνση σε συνεργασία με το Σύλλογο διδασκόντων 
προγραμματίζουν το μεγαλύτερο μέρος των σχολικών δραστηριοτήτων από την 
αρχή του σχολικού έτους και το πρόγραμμα αυτό τηρείται. Τίθενται συγκεκριμένοι 
στόχοι και προτεραιότητες και προγραμματίζονται δράσεις. Υπάρχει ένα ζήτημα με 
την παρακολούθηση της υλοποίησης αυτών των αποφάσεων, το οποίο σχετίζεται με 
την αποτελεσματικότητα του ελέγχου που ασκείται. Σε κάποιες περιπτώσεις 
υπάρχουν καθυστερήσεις ή σε κάποιες άλλες οι αποφάσεις δεν υλοποιούνται. Η 
καθημερινότητα διαμορφώνει ανάγκες που η αντιμετώπισή τους υπερτερεί του 
προγραμματισμού. Οι αποφάσεις συνήθως είναι αποτέλεσμα συλλογικών 
διαδικασιών και η εφαρμογή ενός  συνεργατικού, συλλογικού πλαισίου εργασίας 
όλων των παραγόντων της σχολικής μονάδας είναι στόχος. Υπάρχει εσωτερικός 
κανονισμός του σχολείου εγκεκριμένος από το Σύλλογο διδασκόντων. Οι 
εκπαιδευτικοί πάντοτε ενημερώνονται για την ημερήσια διάταξη των συνεδριάσεων 
του Συλλόγου και υπάρχει μέριμνα τα προς συζήτηση θέματα να καλύπτουν τις 
εκάστοτε λειτουργικές ανάγκες του σχολείου. Πραγματοποιούνται 7 τακτικές 
συνεδριάσεις και τουλάχιστον άλλες 10 έκτακτες για τρέχοντα ζητήματα. Όλες οι 
συνεδριάσεις πραγματοποιούνται εκτός ωραρίου διδασκαλίας. Η μέση διάρκεια της 
συνεδρίασης είναι περίπου 2 ώρες και συμμετέχουν σ’ αυτήν το σύνολο των 
εκπαιδευτικών εκτός βεβαίως των δικαιολογημένα απόντων. Η ημερήσια διάταξη 
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των τακτικών συνεδριάσεων αφορά στον προγραμματισμό, στον έλεγχο και την 
αξιολόγηση της φοίτησης των μαθητών και τον ετήσιο απολογισμό της λειτουργίας 
του σχολείου. Οι έκτακτες αναφέρονται σε αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών, 
το σχεδιασμό της δράσης σε συγκεκριμένους τομείς, την πραγματοποίηση 
εκδηλώσεων, την οργάνωση επισκέψεων κλπ. Στις συνεδριάσεις υπάρχει εισήγηση, 
ακολουθούν ερωτήσεις, γίνονται τοποθετήσεις και λαμβάνονται αποφάσεις με 
ψηφοφορία όπου αυτό είναι αναγκαίο. Από τη μεριά της Διεύθυνσης υπάρχει 
μέριμνα για την αξιοποίηση του συνόλου του εκπαιδευτικού δυναμικού στις 
διάφορες εξωδιδακτικές εργασίες του σχολείου και όσον είναι δυνατόν στη σχετική 
κατανομή εργασιών λαμβάνονται υπόψη οι δεξιότητες, η εμπειρία και τα 
ενδιαφέροντα.  

Η διεύθυνση του σχολείου στις περιπτώσεις απουσίας εκπαιδευτικών 
αναπληρώνει τους απόντες με τροποποίηση του προγράμματος. Επίσης για τους 
μαθητές που είναι απαλλαγμένοι από το μάθημα των θρησκευτικών έχει 
καταρτιστεί ειδικό πρόγραμμα για την παρακολούθηση άλλων μαθημάτων, κυρίως 
ελληνικών και μαθηματικών. Το ΕΠΕΣ και η Διεύθυνση του σχολείου υποστηρίζουν 
και συντονίζουν τη συνεργασία των εκπαιδευτικών ανά ειδικότητα ή/και τάξη αλλά 
και ανάμεσα σε ειδικότητες και τάξεις. Η συνεργασία της διεύθυνσης με τους 
εκπροσώπους των μαθητών και των γονέων είναι τακτική και αρκετά 
αποτελεσματική στην αντιμετώπιση των ζητημάτων του σχολείου. Σημαντική ήταν η 
έλλειψη συμβούλου παιδαγωγικής ευθύνης κατά το μεγαλύτερο μέρος της σχολικής 
χρονιάς λόγω μη αντικατάστασης του προηγούμενου συμβούλου μας, που 
τοποθετήθηκε ως συντονιστής στο εξωτερικό. 

Γίνεται προσπάθεια η διαμόρφωση του ωρολογίου προγράμματος να 
διέπεται από παιδαγωγικές - διδακτικές αρχές και παράλληλα να λαμβάνονται 
υπόψη οι ιδιαίτερες ανάγκες μαθητών και εκπαιδευτικών και σε σημαντικό βαθμό 
το αποτέλεσμα είναι επιτυχές. Το ωρολόγιο πρόγραμμα του σχολείου τηρείται ανά 
γνωστικό αντικείμενο και ανά τάξη σε ποσοστό που αγγίζει το 100%. Το τρέχον έτος 
(2015-2016), έγιναν μαθήματα 147 ημέρες επί συνόλου 150 εργάσιμων. Η διαφορά 
των 3 ημερών κατανέμεται ως εξής:  2 ημέρες λόγω Εθνικών εκλογών και 1 ημέρα 
συνδικαλιστικής άδειας. 

Σημαντικό πρόβλημα αποτελεί η έλλειψη γραμματέως, κενό το οποίο 
καλύπτουν εκ περιτροπής οι εκπαιδευτικοί του σχολείου. Τη φετινή σχολική χρονιά 
2 φοιτήτριες του Οικονομικού Πανεπιστημίου έκαναν την πρακτική τους άσκηση 
στη γραμματεία του σχολείου μας καθημερινά για 5 ώρες επί 3 μήνες καθεμιά και 
έτσι βοήθησαν στην γραμματειακή υποστήριξη του σχολείου μας. 

Συγκλήθηκε το σχολικό συμβούλιο του σχολείου μία φορά με θέμα την 
διάρρηξη στο σχολείο και τρόπους ενίσχυσης της ασφάλειας του κτηρίου 

Σε σχετικά ερωτηματολόγια οι 38 από τους 47 εκπαιδευτικούς του σχολείου 
απάντησαν (η κλίμακα είναι: 1.Καθόλου - 2.Λίγο - 3.Μέτρια - 4.Πολύ) 

 
1 2 3 4 ΔΑ 

Από την αρχή της σχολικής χρονιάς, το ΕΠΕΣ, 
η Διεύθυνση και ο Σύλλογος Διδασκόντων 
του σχολείου θέτει συγκεκριμένους στόχους 
και προτεραιότητες και προγραμματίζει τις 
δράσεις για την υλοποίησή τους. 

0 2 12 24 0 
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Οι εκπαιδευτικοί έχουν συμφωνήσει πάνω 
σ' ένα γενικό πλαίσιο αρχών και 
εφαρμόζουν τον εσωτερικό κανονισμό του 
σχολείου για την αντιμετώπιση των 
διαφόρων προβλημάτων. 

0 3 16 19 0 

Οι εκπαιδευτικοί συμμετέχουν στη λήψη 
των αποφάσεων που αφορούν τη λειτουργία 
του σχολείου. 

0 7 14 17 0 

Η Διεύθυνση διασφαλίζει την τήρηση των 
αποφάσεων του Συλλόγου Διδασκόντων. 

0 1 5 32 0 

Ενθαρρύνεται η συμμετοχή των μαθητών 
και των γονέων στις αποφάσεις του 
σχολείου, όπου προβλέπεται.  

0 2 14 22 0 

Διαμορφώνονται οι κατάλληλες συνθήκες 
για την αποτελεσματική επικοινωνία των 
μελών της σχολικής κοινότητας μεταξύ τους 
και με το εξωτερικό περιβάλλον. 

0 1 20 17 0 

Η Διεύθυνση διασφαλίζει θετικό κλίμα και 
υποστηρίζει τη λειτουργία του σχολείου ως 
χώρο μάθησης και παροχής ίσων ευκαιριών 
εκπαίδευσης για όλους τους μαθητές. 

0 0 7 31 0 

Η Διεύθυνση υποστηρίζει και συντονίζει την 
άρτια και καλή ανάπτυξη του σχολικού 
προγράμματος. 

0 2 4 32 0 

Οι προγραμματισμένες δραστηριότητες του 
σχολείου πραγματοποιούνται με τρόπο 
ικανοποιητικό. 

0 0 4 34 0 

Η διαμόρφωση του ωρολογίου 
προγράμματος διέπεται από παιδαγωγικές - 
διδακτικές αρχές και παράλληλα λαμβάνει 
υπόψη τις ιδιαίτερες ανάγκες μαθητών και 
εκπαιδευτικών. 

1 2 12 23 1 

Αναλαμβάνονται οι απαραίτητες 
πρωτοβουλίες και ενέργειες με σκοπό την 
τήρηση του ωρολογίου προγράμματος (π.χ. 
λόγω απουσίας εκπαιδευτικών). 

0 1 2 35 0 

Η Διεύθυνση εξασφαλίζει την έγκαιρη και 
έγκυρη ενημέρωση του προσωπικού σχετικά 
με τα θέματα που το αφορούν. 

0 3 8 27 0 

Οι διοικητικές/εξωδιδακτικές εργασίες 
οργανώνονται αποτελεσματικά σύμφωνα με 
τις προτεραιότητες της σχολικής μονάδας. 

0 1 13 24 0 

Η Διεύθυνση διαχειρίζεται αποτελεσματικά 
τις πιθανές διαφορές/διαφωνίες μεταξύ των 
μελών της σχολικής κοινότητας. 

1 1 11 25 1 
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Η κατανομή των μαθημάτων στο ωρολόγιο 
πρόγραμμα ικανοποιεί τους εκπαιδευτικούς 
του σχολείου. 

0 3 20 15 0 

Στο σχολείο προσφέρεται ικανός αριθμός 
ομίλων και εκπαιδευτικών προγραμμάτων. 

0 0 1 36 1 

Σε αντίστοιχα ερωτηματολόγια το δείγμα μαθητών που απάντησε (ένα 
τμήμα από κάθε τάξη, συνολικά 80 μαθητές) εμφανίζονται λιγότερο ικανοποιημένοι 
από την κατανομή των μαθημάτων στο ωρολόγιο πρόγραμμα. Είναι όμως 
χαρακτηριστικό ότι η πλειοψηφία όσων μαθητών απάντησαν εμφανίζονται σχετικά 
έως και πολύ ευχαριστημένοι από τα χαρακτηριστικά του προγράμματος, τις 
πρόσθετες δραστηριότητες και την ποικιλία ομίλων και εκπαιδευτικών 
προγραμμάτων. Αναλυτικά οι απαντήσεις των μαθητών ήταν (η κλίμακα είναι: 
1.Καθόλου - 2.Λίγο - 3.Μέτρια - 4.Πολύ) 

Πόσο ευχαριστημένοι είστε από: 1 2 3 4 ΔΑ 

Την κατανομή των μαθημάτων στο 
ωρολόγιο πρόγραμμα του σχολείου 

7,5 % 36,25 % 50 % 6,25 % 0 % 

Την τήρηση του ωρολογίου προγράμματος 
του σχολείου  

2,5 % 15 % 40 % 41,25 % 1,25 % 

Τον προγραμματισμό των δραστηριοτήτων 
στην αρχή της χρονιάς  

8,75 % 22,5 % 36,25 % 28,75 % 3,75 % 

Τη συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς για 
την αποτελεσματική εφαρμογή του 
Σχολικού Προγράμματος 

2,5 % 16,25 % 45 % 36,25 % 0 % 

Τον εμπλουτισμό του Σχολικού 
Προγράμματος με πρόσθετες 
ενδιαφέρουσες για εσάς δραστηριότητες 

5 % 28,75 % 32,5 % 31,25 % 2,5 % 

Την ποικιλία των προαιρετικών 
Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων και ομίλων 
που προσφέρονται στο σχολείο σας  

3,75 % 10 % 28,75 % 56,25 % 1,25 % 

 

 

Οι μαθητικές εκλογές τη φετινή χρονιά, όπως και τις δύο προηγούμενες, 
διεξήχθησαν με αξιοποίηση της ψηφιακής εφαρμογής e-κλογές. Όλες οι φάσεις της 
διαδικασίας (προεργασία καταλόγων, παραμετροποίηση εφαρμογής, έλεγχοι, 
διεξαγωγή εκλογών και έκδοση αποτελεσμάτων) εκτελέστηκαν εξαιρετικά ομαλά με 
πλήρη εγκυρότητα και αδιάβλητα. Η κυρίως εκλογική διαδικασία διεξήχθη 
οργανωμένα, με απόλυτη τάξη, στα εργαστήρια πληροφορικής (με την 
επικουρία των συναδέλφων Πληροφορικής) χωρίς να χαθεί καμία διδακτική 
ώρα. Η χρονοβόρα διαλογή και η έκδοση των αποτελεσμάτων των 
προηγούμενων ετών έγινε πλέον μια ταχύτατη διαδικασία. Το σχολείο μας 
είναι ένα από τα πρώτα δημόσια σχολεία που υιοθετούν αυτή την 
πρακτική.  

Η συνεργασία με τους γονείς και κηδεμόνες είναι τακτική και στις 
περισσότερες των περιπτώσεων συμβάλλει στην επίλυση των όποιων προβλημάτων 
παρουσιάζονται στην καθημερινή λειτουργία του σχολείου. Από τη χρονιά 2012-
2013 εφαρμόστηκε η λειτουργία ομίλων στα Πρότυπα Πειραματικά Σχολεία. Φέτος 
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στο σχολείο μας λειτούργησαν 17 όμιλοι και ένα πρόγραμμα αγωγής 
σταδιοδρομίας. Σε όλα αυτά ενεπλάκησαν περίπου 290 μαθητές και 24 
εκπαιδευτικοί. Στο τέλος του σχολικού έτους παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα 
των ομίλων και των προγραμμάτων, σε συνδυασμό με άλλες πολιτιστικές 
εκδηλώσεις. Σ’ αυτό το πλαίσιο οργανώθηκε έκθεση τεχνολογίας και έργων τέχνης, 
καθώς και αφιερώματα στην ποίηση, στην ημέρα της Ευρώπης και στον Αριστοτέλη. 

Επίσης κατά το τρέχον σχολικό έτος το σχολείο συμμετείχε στο ευρωπαϊκό 
πρόγραμμα Erasmus+ για την ανάπτυξη δεξιοτήτων για εκπαιδευτικούς. 
 
 

Ποσοτική αποτίμηση του δείκτη:  1 2 3 4 

   
 

 

Δείκτης 4: Διαχείριση και αξιοποίηση μέσων και πόρων 
 
Περιγραφική αποτίμηση του δείκτη   

Η διαχείριση των οικονομικών πόρων γίνεται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο 
με στόχο την ορθολογική κάλυψη των αναγκών του σχολείου. Μέχρι στιγμής 
καλύπτονται μόνο οι απαραίτητες λειτουργικές ανάγκες. Η Διεύθυνση του σχολείου 
ενθαρρύνει την αξιοποίηση των υποδομών και του εξοπλισμού του σχολείου από 
τους μαθητές και τους καθηγητές και υπάρχει μέριμνα να είναι πάντοτε διαθέσιμοι 
και σε καλή κατάσταση. Η συνεργασία με τη Σχολική Επιτροπή και τους γονείς ήταν 
πάντα άριστη. Ιδιαίτερα θετική ήταν ανταπόκριση της Σχολικής Επιτροπής στα 
αιτήματα του σχολείου στο μέτρο των δυνατοτήτων τους υπήρξε πάντοτε δεδομένη 
και άμεση.   
 
 

Ποσοτική αποτίμηση του δείκτη:  1 2 3 4 

    


 

 
Δείκτης 5: Αξιοποίηση, υποστήριξη και ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού 
 
Περιγραφική αποτίμηση του δείκτη   

Από τη μεριά της διεύθυνσης υπάρχει μέριμνα για την αξιοποίηση του 
συνόλου του εκπαιδευτικού δυναμικού στις διάφορες εξωδιδακτικές εργασίες του 
σχολείου και όσον είναι δυνατόν στη σχετική κατανομή εργασιών λαμβάνονται 
υπόψη οι δεξιότητες, η εμπειρία και τα ενδιαφέροντα. Σημαντικό πρόβλημα είναι η 
απουσία γραμματέως, κενό το οποίο κάλυψαν με εκ περιτροπής προσφορά 
υπηρεσιών γραμματειακής στήριξης οι εκπαιδευτικοί του σχολείου και οι 2 
φοιτήτριες του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών που έκαναν πρακτική άσκηση. Η 
συνεργασία της διεύθυνσης με τους εκπροσώπους των μαθητών και των γονέων είναι 
τακτική και αρκετά αποτελεσματική στην αντιμετώπιση των ζητημάτων του σχολείου. 

Στο πλαίσιο της ενδοεπιμόρφωσης των εκπαιδευτικών πραγματοποιήθηκε 
σεμινάριο «Πρώτων Βοηθειών» σε συνεργασία με τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό. 
Επίσης σε συνεργασία με το σχολείο οι σχολικοί σύμβουλοι ΠΕ03 κ. Μαστορίδης, κ. 
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Παπανικολάου και κ. Μητρογιαννοπούλου και η σχολική σύμβουλος ΠΕ15 κ. Μακρή 
πραγματοποίησαν σεμινάρια για εκπαιδευτικούς της ειδικότητάς τους.  

Τέλος, πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με την Ελληνική Αστυνομία και το 
σύλλογο γονέων ημερίδα με θέμα  «Ασφαλής πλοήγηση στο Διαδίκτυο» που 
απευθυνόταν σε εκπαιδευτικούς και γονείς. 

Σε σχετικά ερωτηματολόγια οι 38 από τους 47 εκπαιδευτικούς του σχολείου 
απάντησαν (η κλίμακα είναι: 1.Καθόλου - 2.Λίγο - 3.Μέτρια - 4.Πολύ) 

 

1 2 3 4 ΔΑ 

Το διδακτικό προσωπικό του σχολείου 
αξιοποιείται ανάλογα με τις δεξιότητες και 
τις εμπειρίες του κάθε μέλους για τις 
ανάγκες του σχολείου. 

0 1 15 22   

Η Διεύθυνση υποστηρίζει τη συνεργασία των 
εκπαιδευτικών με τη λειτουργία 
συντονιστικών των ειδικοτήτων, ανά 
ειδικότητα ή/και τάξη αλλά και ανάμεσα σε 
ειδικότητες και τάξεις. 

0 5 10 23   

Αναπτύσσονται διαδικασίες στήριξης των 
εκπαιδευτικών στις ιδιαίτερες επιστημονικές 
και παιδαγωγικές τους ανάγκες. 

1 5 17 15   

Οι εκπαιδευτικοί του σχολείου εκδηλώνουν 
ενδιαφέρον συμμετοχής σε επιμορφωτικά 
προγράμματα, εκπαιδευτικά ερευνητικά 
προγράμματα ή /και επιστημονικά συνέδρια.  

0 1 14 23   

Το σχολείο δημιουργεί συνθήκες επιτυχίας 
των πρωτοβουλιών που αναλαμβάνουν οι 
εκπαιδευτικοί για την επαγγελματική τους 
ανάπτυξη (π.χ. υποστήριξη της δυνατότητας 
για από κοινού σχεδιασμό της διδασκαλίας 
κ.λπ.). 

0 3 9 26   

Οι εκπαιδευτικοί συνεργάζονται τακτικά 
μεταξύ τους στο πλαίσιο των συντονιστικών 
των ειδικοτήτων  για διάφορα παιδαγωγικά/ 
διδακτικά θέματα (τρόποι αξιολόγησης 
μαθητών, διαθεματική προσέγγιση μιας 
διδακτικής ενότητας κ.λπ.).  

2 4 13 19   

Το σχολείο υποστηρίζει την ομαλή 
προσαρμογή και ένταξη των νέων μελών του 
εκπαιδευτικού προσωπικού. 

1 3 12 22   

Οι εκπαιδευτικοί συμμετέχουν τακτικά σε 
συναντήσεις και συνεργάζονται μεταξύ τους 
για διάφορα εκπαιδευτικά ζητήματα σε 
κλίμα αλληλοσεβασμού και συλλογικότητας. 

2 6 11 19   
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Οι σχέσεις και οι συνεργασίες μεταξύ των 
εκπαιδευτικών έχουν συμβάλει θετικά στην 
ενίσχυση των δράσεων και στο άνοιγμα του 
σχολείου στην κοινωνία. 

0 5 12 21   

Η Διεύθυνση του σχολείου ενθαρρύνει και 
αφήνει χώρο για πρωτοβουλίες στους 
εκπαιδευτικούς. 

0 2 7 29   

Στο σχολείο είναι συνηθισμένο φαινόμενο 
να ανταλλάσσεται εκπαιδευτικό υλικό 
μεταξύ των εκπαιδευτικών (π.χ. σημειώσεις, 
βιβλία).  

5 3 16 13 1 

 
 

Ποσοτική αποτίμηση του δείκτη:  1 2 3 4 

   
 

 

 
Δείκτης 6: Ανάπτυξη και εφαρμογή διδακτικών πρακτικών 
 
Περιγραφική αποτίμηση του δείκτη   

Για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά το σχολείο ακολουθεί το νέο πρόγραμμα 
σπουδών (πιλοτικό), σε κάποια μαθήματα και με κάποιες ιδιαίτερες τροποποιήσεις. 
Ενισχύεται η διαθεματικότητα ανάμεσα σε διαφορετικά μαθήματα και ιδιαίτερα η 
υποστήριξη της διδασκαλίας όλων των μαθημάτων στα εργαστήρια πληροφορικής. 
Το πρόγραμμα CLIL αξιοποιείται σε αρκετά μαθήματα (Ιστορία, Νέα Ελληνικά, 
Βιολογία κλπ). Παρουσίαση του προγράμματος CLIL έγινε σε άρθρο για δημοσίευση 
στο επιστημονικό περιοδικό RPLTL CLIL Special Issue και σε εισήγηση σε Ημερίδα 
του Ινστιτούτου Γκαίτε από τις εκπαιδευτικούς κλάδου ΠΕ06. 

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στη διδασκαλία ξένων γλωσσών, καθώς οι 
μαθητές κάνουν περισσότερες ώρες μάθημα και όσοι επιθυμούν μπορούν να 
εμβαθύνουν ακόμα περισσότερο στα πλαίσια των ομίλων και να προετοιμαστούν 
για το Κρατικό πιστοποιητικό γλωσσομάθειας στα Αγγλικά, Γαλλικά και Γερμανικά.  

Στην αρχή του διδακτικού έτους, τα συντονιστικά των ειδικοτήτων 
διαμόρφωσαν τον προγραμματισμό των μαθημάτων για το τρέχον έτος. Έγινε 
προσπάθεια τα συντονιστικά να λειτουργούν τακτικά, να παρακολουθούν την 
εφαρμογή του προγράμματος και σε αρκετές περιπτώσεις προχώρησαν σε 
τροποποιήσεις, όπου αυτό είναι αναγκαίο. Αυτή η διαδικασία του συντονισμού ανά 
ειδικότητα λειτούργησε κατά περίπτωση περισσότερο ή λιγότερο συστηματικά με 
ανάλογα αποτελέσματα.  
 
Διαθεματικές διδασκαλίες 
 
Στη διάρκεια του έτους αναπτύχθηκαν 49 διαθεματικές διδασκαλίες, οι οποίες 
καλύπτουν εμπλουτισμένους συνδυασμούς του συνόλου των γνωστικών 
αντικειμένων που διδάσκονται στο σχολείο. Το πλήθος, η ποικιλία, το θεματικό 
εύρος, η ποιότητα και η διάχυση αυτών των δράσεων στο σύνολο των τάξεων και 
των τμημάτων του σχολείου συνέβαλαν στην ανάπτυξη των ενδιαφερόντων και της 
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κριτικής σκέψης των μαθητών, συνδέοντας με δημιουργικό τρόπο τα γνωστικά 
αντικείμενα.  

1) Διαθεματική διδασκαλία (Φεβρουάριος 2016), τμήμα Β2, (1 ώρα): «Το 
σχίσμα του 1054 μ.Χ. και οι διαφορές μεταξύ Ορθόδοξης και 
Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας», Θρησκευτικά – Ιστορία, από τις διδάσκουσες 
Μητσοπούλου Ευτυχία (ΠΕ 01) και Μανούσου Φραντζέσκα (ΠΕ 05). 

2)  Διαθεματική διδασκαλία (Απρίλιος 2016), τμήμα Β3, (1 ώρα): «Ο 
υπολογισμός της εορτής του Πάσχα και ο κύκλος του Μέτωνα», 
Θρησκευτικά – Μαθηματικά, από τις διδάσκουσες Μητσοπούλου Ευτυχία 
(ΠΕ 01) και Ζιάκα Ελένη (ΠΕ 03). 

3) Διαθεματική διδασκαλία (Νοέμβριος 2015), τμήμα Α4, (1 ώρα): «Η Κυριακή 
προσευχή», Θρησκευτικά – Αρχαία Ελληνική Γλώσσα, από τις διδάσκουσες 
Μητσοπούλου Ευτυχία (ΠΕ 01) και Πετροπούλου Αγγελική (ΠΕ 02). 

4) Διαθεματική διδασκαλία (Απρίλιος 2016), τμήμα Γ3, (1 ώρα): «Έξοδος του 
Μεσολογγίου – Απρίλιος 1826», Ιστορία - Λογοτεχνία, από τις διδάσκουσες 
Γεωργουλάκη Βάσω (ΠΕ 02) και Δαβάκη Κωνσταντίνα (ΠΕ 02). 

5) Διαθεματική διδασκαλία (Οκτώβριος 2015), τμήμα Γ3, (1 ώρα): 
«Επαναστατικά κινήματα στην Ευρώπη1820 - 1848», Ιστορία – Ιστορία της 
Τέχνης, από τη διδάσκουσα Γεωργουλάκη Βάσω (ΠΕ 02). 

6) Διαθεματική διδασκαλία (Μάρτιος 2016), τμήμα Γ3, (1 ώρα): «Επιστήμες, 
Πνευματική ζωή και καλλιτεχνική δημιουργία κατά τον 19ο αιώνα», Ιστορία – 
Τέχνες ( ζωγραφική, γλυπτική, ποίηση, θέατρο, μουσική) – Επιστήμες, από τη 
διδάσκουσα Γεωργουλάκη Βάσω (ΠΕ 02). 

7) Διαθεματική διδασκαλία (Ιανουάριος 2016), τμήμα Β3, (1 ώρα): «Κτίσματα του 
Ιουστινιανού», Ιστορία – Αρχιτεκτονική – Ιστορία της Τέχνης, από τη διδάσκουσα 
Γεωργουλάκη Βάσω (ΠΕ 02). 

8) Διαθεματική διδασκαλία (Οκτώβριος 2015), τμήμα Γ3, (1 ώρα): «Περιηγητές 
στην Ελλάδα του 17ου – 19ου αι. Χαρακτικά - Υδατογραφίες», Ιστορία – 
Ιστορία της Τέχνης, από τη διδάσκουσα Γεωργουλάκη Βάσω (ΠΕ 02). 

9) Διαθεματική διδασκαλία (Απρίλιος 2016), τμήμα Γ3, (3 ώρες): «Ελεύθεροι 
πολιορκημένοι», Νεοελληνική Γραμματεία – Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία 
από τις διδάσκουσες Δαβάκη Κωνσταντίνα (ΠΕ 02) και Γεωργουλάκη Βάσω 
(ΠΕ 02). 

10) Διαθεματική διδασκαλία (Φεβρουάριος 2016), τμήμα Γ3, (3 ώρες): «Μύθος 
και ποιητική του ταξιδιού», Νεοελληνική Γραμματεία – Αισθητική Αγωγή, 
από τις διδάσκουσες Δαβάκη Κωνσταντίνα (ΠΕ 02) και Ρουμπάνη Νίκη (ΠΕ 
08).   

11) Διαθεματική διδασκαλία (Ιανουάριος 2016), τμήμα Γ1, (1 ώρα): «Στάσεις  
ζωής στην ποίηση», Νεοελληνική Λογοτεχνία – Αγγλικά, από τις διδάσκουσες 
Καλλιτσάκη Χάιδω (ΠΕ 02) και Ξανθάκου Λένα (ΠΕ 06). 

12) Διαθεματική διδασκαλία (Απρίλιος 2016), τμήμα Γ1, (1 ώρα): «Από την 
Ελένη του Ευριπίδη στην Ελένη του Σεφέρη», Αρχαία Ελληνική Γραμματεία – 
Νεοελληνική Λογοτεχνία, από τις διδάσκουσες Καλλιτσάκη Χάιδω (ΠΕ 02) 
και Χατζόγλου Ελένη (ΠΕ 02). 

13) Διαθεματική διδασκαλία (Απρίλιος 2016), τμήματα Α2 και Α3 (από 4 ώρες): 
«Κύριοι όροι πρότασης – είδη προτάσεων στην αρχαία και στη νέα 
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ελληνική γλώσσα», Αρχαία Ελληνική Γλώσσα – Νεοελληνική Γλώσσα, από 
τη διδάσκουσα Κλημεντιώτη Νατάσα (ΠΕ 02).   

14) Διαθεματική διδασκαλία (Νοέμβριος 2015), τμήματα Γ2 και Γ6, (από 1 ώρα): 
«Η Ελένη του Ευριπίδη και του Σεφέρη», Αρχαία Ελληνική Γλώσσα – 
Νεοελληνική Γλώσσα, από τη διδάσκουσα Πανοπούλου Θεοδώρα (ΠΕ 02).  

15) Διαθεματική διδασκαλία (Σεπτέμβριος/Οκτώβριος 2015), τμήματα Γ2 και Γ6, 
(από 1 ώρα): «Ο μύθος της Ελένης», Αρχαία Ελληνική Γλώσσα – Αρχαία 
Ελληνική γραμματεία, από τη διδάσκουσα Πανοπούλου Θεοδώρα (ΠΕ 02).    

16) Διαθεματική διδασκαλία (Μάρτιος 2016), τμήμα Β1, (6 ώρες): «Ο κόσμος 
του Ισλάμ κατά την περίοδο του Μεσαίωνα και η παρουσία του στην 
Ευρώπη», Ιστορία – Γεωγραφία - Χημεία, από τις διδάσκουσες 
Παπαδοπούλου Ουρανία (ΠΕ 02) και Γκίτζια Βίκυ (ΠΕ 04.02). 

17) Διαθεματική διδασκαλία (Φεβρουάριος 2016), τμήμα Γ1, (6 ώρες): 
«Φιλελληνισμός και Ελληνική Επανάσταση», Ιστορία – Λογοτεχνία – Αγγλικά 
– Γαλλικά, από τις διδάσκουσες Παπαδοπούλου Ουρανία (ΠΕ 02), 
Καλλιτσάκη Χάιδω (ΠΕ 02), Ξανθάκου Λένα (ΠΕ 06) και Μαρματσούρη 
Ειρήνη (ΠΕ 05). 

18) Διαθεματική διδασκαλία (Μάρτιος/Μάιος 2016), τμήμα Α1, (5 ώρες): «Το 
παραμύθι της Οδύσσειας – Ποιος αντέγραψε τον Όμηρο;», Αρχαία Ελληνική 
Γραμματεία – Νεοελληνική Γραμματεία, από τη διδάσκουσα Σκαρτσή Ξένυ 
(ΠΕ 02). 

19) Διαθεματική διδασκαλία (Σεπτέμβριος 2015 – Μάιος 2016), τμήμα Γ5: 
«Ανάλυση-επεξεργασία του βιβλίου του Απόστολου Δοξιάδη “Ο θείος 
Πέτρος και η εικασία του Γκόλντμπαχ”», Νεοελληνική Γλώσσα – Νεοελληνική 
λογοτεχνία – Μαθηματικά, από τη διδάσκουσα Τσιώρου Ντίνα (ΠΕ 02) και 
τον διδάσκοντα Διαμαντίδη Δημήτρη (ΠΕ 03). 

20) Διαθεματική διδασκαλία (Σεπτέμβριος/Οκτώβριος 2015 και Απρίλιος/Μάιος 
2016), τμήμα Β6: «Η Αθήνα του Λαπαθιώτη», Νεοελληνική γλώσσα – 
Νεοελληνική Λογοτεχνία – Ιστορία, από τις διδάσκουσες Τσιώρου Ντίνα 
(ΠΕ.02) και Σκαρτσή Ξένη (ΠΕ 02).  

21) Διαθεματική διδασκαλία (Απρίλιος 2016), τμήμα Γ6, (2 ώρες): «Η ιστορία 
συναντά τη λογοτεχνία», Νεοελληνική Λογοτεχνία – Ιστορία, από τις 
διδάσκουσες Τσιώρου Ντίνα (ΠΕ 02) και Στρίντζη Έφη (ΠΕ 02).  

22) Διαθεματική διδασκαλία (Μάρτιος 2016), τμήμα Β4, (3 ώρες): 
«Περιεκτικότητα διαλύματος στα εκατό βάρος προς όγκο (%w/v) – Γραμμική 
συμμεταβολή – Εφαπτομένη ως κλίση», Μαθηματικά – Χημεία - 
Πληροφορική, από τους διδάσκοντες Διαμαντίδη Δημήτρη (ΠΕ 03), Γκίτζια 
Βίκυ (ΠΕ 04. 02), Κονταξή Μαρία (ΠΕ 19) και Χαλκίδη Άνθιμο (ΠΕ 19).  

23) Διαθεματική διδασκαλία (Δεκέμβριος 2015), τμήματα Γ2 και Γ3, (1 ώρα): 
«Θεώρημα Θαλή», Μαθηματικά – Πληροφορική, από τις διδάσκουσες Ζιάκα 
Ελένη (ΠΕ 03) και Δημουλά Ευαγγελία (ΠΕ 19) και το διδάσκοντα Κόχιλα Νίκο 
(ΠΕ 19).  

24) Διαθεματική διδασκαλία (Νοέμβριος 2015), τμήμα Β3, (1 ώρα): «Απόδειξη 
Πυθαγορείου θεωρήματος στο εργαστήριο Η/Υ», Μαθηματικά – 
Πληροφορική, από τις διδάσκουσες Ζιάκα Ελένη (ΠΕ 03) και Κονταξή Μαρία 
(ΠΕ 19) και το διδάσκοντα Χαλκίδη Άνθιμο (ΠΕ 19).  
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25) Διαθεματική διδασκαλία (Μάρτιος 2016), τμήματα Β4 (1 ώρα) και Β5 (2 
ώρες): «Μικροοργανισμοί στα Τρόφιμα», Χημεία – Βιολογία  – Γαλλικά, από 
τις διδάσκουσες Γκίτζια Βίκυ (ΠΕ 04.02) και Μαρματσούρη Ειρήνη (ΠΕ 05).  

26) Διαθεματική διδασκαλία (Δεκέμβριος 2015), τμήμα Γ1 (2 ώρες): «Γαλλική 
Επανάσταση», Γαλλικά   – Ιστορία, από τις διδάσκουσες Μαρματσούρη 
Ειρήνη (ΠΕ 05) και Παπαδοπούλου Ουρανία (ΠΕ 02). 

27) Διαθεματική διδασκαλία (Δεκέμβριος 2015), τμήμα Β4 (1 ώρα): «Τέχνη της 
εποχής του Van Gogh και το έργο του», Γαλλικά   – Καλλιτεχνικά, από τις 
διδάσκουσες Μαρματσούρη Ειρήνη (ΠΕ 05), Πατεράκη Όλγα (ΠΕ 05) και 
Κούβαρη Σταυρούλα Ουρανία (ΠΕ 08). 

28) Διαθεματική διδασκαλία (Οκτώβριος 2015), τμήμα Γ1 (2 ώρες): «Το χάικου 
– Θεωρία και πράξη», Γαλλικά   – Νεοελληνική Λογοτεχνία, από τις 
διδάσκουσες Μαρματσούρη Ειρήνη (ΠΕ 05) και Σκαρτσή Ξένη (ΠΕ 02). 

29) Διαθεματική διδασκαλία (Μάρτιος/Μάιος 2016), τμήμα Β6 (2 ώρες): 
«Χημεία & καθημερινή ζωή: Παραγωγή βίντεο στα γαλλικά», Γαλλικά – 
Χημεία, από τις διδάσκουσες Πατεράκη Όλγα (ΠΕ 05) και Γκίτζια Βίκυ (ΠΕ 
04.02) 

30) Διαθεματική διδασκαλία (Μάρτιος/Απρίλιος 2016), τμήμα Β6 (7 ώρες): 
«Γιώργος Σαραντάρης», Αγγλικά  – Νεοελληνική Γλώσσα, από τις 
διδάσκουσες Ξανθάκου Λένα (ΠΕ 06) και Σκαρτσή Ξένη (ΠΕ 02). 

31) Διαθεματική διδασκαλία (Οκτώβριος/Νοέμβριος 2015), τμήμα Α1 (6 ώρες): 
«Σχολική ζωή/Harry Potter», Αγγλικά  – Νεοελληνική Γλώσσα, από τις 
διδάσκουσες Ξανθάκου Λένα (ΠΕ 06) και Σκαρτσή Ξένη (ΠΕ 02). 

32) Διαθεματική διδασκαλία (Δεκέμβριος 2015), τμήματα Β4, Β5, Β6 (από 2 
ώρες): «Πολιτισμική προσέγγιση γερμανόφωνων και γαλλόφωνων 
περιοχών», Γερμανικά  – Γαλλικά – Καλλιτεχνικά – Μουσική – ΤΠΕ, από τις 
διδάσκουσες Παυλάκη Ερμιόνη (ΠΕ 07) και Μαρματσούρη Ειρήνη (ΠΕ 05). 

33) Διαθεματική διδασκαλία (3ο τρίμηνο 2016), τμήμα Β4: «Η απεικόνιση του 
σώματος και του λόγου στο Ομηρικό έπος της Ιλιάδας», Αρχαία Ελληνική 
Γραμματεία – Αισθητική Αγωγή – Φυσική Αγωγή, από τις διδάσκουσες 
Χατζόγλου Ελένη (ΠΕ 02) και Κούβαρη Σταυρούλα (ΠΕ 08) και το διδάσκοντα 
Λαζαρίδη Αλέξανδρο (ΠΕ 11). 

34) Διαθεματική διδασκαλία (Μάρτιος 2016), τμήμα Γ1: «Ανθρώπινα 
Δικαιώματα». (Αποτελεί μέρος της δράσης «Ας γνωρίσουμε την Ε.Ε.» που 
διαμορφώθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
Teachers4Europe στο οποίο συμμετείχε κατά το τρέχον διδακτικό έτος η Σ. 
Πασχαλιώρη). Κοινωνική & Πολιτική Αγωγή – Νεοελληνική Γλώσσα, από τις 
διδάσκουσες Πασχαλιώρη Τίνα (ΠΕ 13) και Καλλιτσάκη Χάιδω (ΠΕ 02). 

35) Διαθεματική διδασκαλία (Μάρτιος 2016), τμήματα Γ4 και Γ5: «Ευρωπαϊκή 
Ένωση (Ε.Ε.)». (Αποτελεί μέρος της δράσης «Ας γνωρίσουμε την Ε.Ε.» που 
διαμορφώθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
Teachers4Europe στο οποίο συμμετείχε κατά το τρέχον διδακτικό έτος η Σ. 
Πασχαλιώρη). Κοινωνική & Πολιτική Αγωγή – Πληροφορική, από τις 
διδάσκουσες Πασχαλιώρη Τίνα (ΠΕ 13), Δημουλά Ευαγγελία (ΠΕ 19), 
Στούμπα Αρτεμησία (ΠΕ 19) και το διδάσκοντα Κόχιλα Νίκο (ΠΕ 19). 

36) Διαθεματική διδασκαλία (Μάρτιος 2016), τμήμα Γ6: «Ανθρώπινα 
δικαιώματα και Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.)». (Αποτελεί μέρος της δράσης «Ας 
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γνωρίσουμε την Ε.Ε.» που διαμορφώθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Teachers4Europe στο οποίο συμμετείχε κατά το 
τρέχον διδακτικό έτος η Σ. Πασχαλιώρη). Κοινωνική & Πολιτική Αγωγή – 
Πληροφορική, από τις διδάσκουσες Πασχαλιώρη Τίνα (ΠΕ 13), Δημουλά 
Ευαγγελία (ΠΕ 19), Στούμπα Αρτεμησία (ΠΕ 19) και το διδάσκοντα Κόχιλα 
Νίκο (ΠΕ 19). 

37) Διαθεματική διδασκαλία (Μάρτιος/Απρίλιος 2016), τμήμα Β6 (5 ώρες): 
«Βυζαντινά μνημεία της εποχής των Μακεδόνων και των Κομνηνών», 
Πληροφορική – Ιστορία, από τις διδάσκουσες Κονταξή Μαρία (ΠΕ 19), 
Τσιώρου Ντίνα (ΠΕ 02) και το διδάσκοντα Χαλκίδη Άνθιμο (ΠΕ 19).  

38) Διαθεματική διδασκαλία (Σεπτέμβριος/Οκτώβριος 2015, Ιανουάριος 2016, 
Απρίλιος 2016), τμήμα Α3 (10 ώρες): «Οι κινήσεις της Γης στο διάστημα - 
Εποχές», Πληροφορική  – Γεωγραφία, από τις διδάσκουσες Στούμπα 
Αρτεμησία  (ΠΕ 19) Καρύδα Νάντια (ΠΕ 04.01) και Σπανέα Βιβή (ΠΕ 15).   

39) Διαθεματική διδασκαλία (Ιανουάριος/Φεβρουάριος 2016), τμήμα Β3 (5 
ώρες): «Η πολυπλοκότητα στη φύση – Μελέτη μοντέλων στη NetLogo», 
Πληροφορική – Περιβαλλοντική εκπαίδευση,  από τις διδάσκουσες Στούμπα 
Αρτεμησία  (ΠΕ 19) και Κονταξή Μαρία (ΠΕ 19) και το διδάσκοντα Χαλκίδη 
Άνθιμο (ΠΕ 19).  

40) Διαθεματική διδασκαλία (Οκτώβριος/Δεκέμβριος 2015, Ιανουάριος 2016), 
τμήματα Γ5 και Γ6 (6 ώρες): «Περιβαλλοντικά μοντέλα», Πληροφορική– 
Περιβαλλοντική εκπαίδευση, από τις διδάσκουσες Στούμπα Αρτεμησία  (ΠΕ 
19) και Δημουλά Ευαγγελία (ΠΕ 19).  

41) Διαθεματική διδασκαλία (Δεκέμβριος 2015, Ιανουάριος 2016), τμήματα Γ5 
και Γ6 (6 ώρες): «Από πού έρχεται το νερό». Περιβαλλοντική εκπαίδευση  – 
Πληροφορική, από τις διδάσκουσες Στούμπα Αρτεμησία  (ΠΕ 19) και 
Δημουλά Ευαγγελία (ΠΕ 19).  

42) Διαθεματική διδασκαλία (Μάρτιος/Απρίλιος 2016), τμήμα Β2 (6 ώρες): 
«Δημιουργία βίντεο με αφορμή τη ραψωδία Ζ΄ της Ιλιάδας», Πληροφορική – 
Αρχαία Ελληνική Γραμματεία, από το διδάσκοντα Χαλκίδη Άνθιμο και τις 
διδάσκουσες Κονταξή Μαρία (ΠΕ 19) και Κλημεντιώτη Νατάσα (ΠΕ 02).  

43) Διαθεματική διδασκαλία (Ιανουάριος/Φεβρουάριος 2016), τμήμα Β5 (4 
ώρες): «Δημιουργία ψηφιακού κόμικ με αφορμή τη Ραψωδία Α’ της 
Ιλιάδας», Πληροφορική – Αρχαία Ελληνική Γραμματεία, από το διδάσκοντα 
Χαλκίδη Άνθιμο και τις διδάσκουσες Κονταξή Μαρία (ΠΕ 19) και 
Κλημεντιώτη Νατάσα (ΠΕ 02).  

44) Διαθεματική διδασκαλία (Οκτώβριος/Νοέμβριος 2015), τμήμα Β1 (6 ώρες): 
«Γράφουμε παραμύθια», Πληροφορική – Λογοτεχνία, από το διδάσκοντα 
Χαλκίδη Άνθιμο και τις διδάσκουσες Κονταξή Μαρία (ΠΕ 19) και 
Παπαδοπούλου Ουρανία (ΠΕ 02).  

45) Διαθεματική διδασκαλία (Οκτώβριος/Νοέμβριος 2015), τμήμα Β6 (6 ώρες): 
«Ποιος ήταν ο Αίσωπος;», Πληροφορική – Αρχαία Ελληνική Γλώσς και 
Γραμματεία, από το διδάσκοντα Χαλκίδη Άνθιμο και τις διδάσκουσες 
Κονταξή Μαρία (ΠΕ 19) και Σκαρτσή Ξένη (ΠΕ 02).  

46) Διαθεματική διδασκαλία (Μάρτιος 2016), τμήματα Β3 και Β4 (από 2 ώρες): 
«Προσομοιώσεις – άτομα και ιόντα», Πληροφορική – Χημεία, από το 
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διδάσκοντα Χαλκίδη Άνθιμο και τις διδάσκουσες Κονταξή Μαρία (ΠΕ 19) και 
Γκίτζια Βίκυ (ΠΕ 04.02).  

47) Διαθεματική διδασκαλία (Δεκέμβριος 2015), όλα τα τμήματα της Β και της Γ 
(2 ώρες): «Καλά Χριστούγεννα», “Joyeux Noel”, “Frohe Weihnachten”, 
Θρησκευτικά - Γαλλική Γλώσσα - Γερμανική Γλώσσα, από τις διδάσκουσες 
Μητσοπούλου Ευτυχία (ΠΕ 01),  Μανούσου Φραγκίσκη (ΠΕ 05), Πατεράκη 
Όλγα (ΠΕ 05), Παυλάκη Ερμιόνη (ΠΕ 07) και Μαρματσούρη Ειρήνη (ΠΕ 05). 

CLIL 
48) Διαθεματική προσέγγιση της Ιστορίας μέσω της Αγγλικής Γλώσσας με βάση 

τη μέθοδο CLIL (Όλη τη σχολική χρονιά με παρεμβάσεις σε διάφορα σημεία 
του σχολικού εγχειριδίου της Ιστορίας), τμήματα Γ1 και Γ5, Αγγλικά  – 
Ιστορία, από τη διδάσκουσα Ξανθάκου Λένα (ΠΕ 06).  

49) Διαθεματική προσέγγιση της Λογοτεχνίας μέσω της Αγγλικής Γλώσσας με 
βάση τη μέθοδο CLIL (Φεβρουάριος/Μάρτιος 2016), τμήμα Β1 (10 ώρες), 
Αγγλικά  – Λογοτεχνία (3η θεματική ενότητα πιλοτικού προγράμματος: 
Θέατρο), από τις διδάσκουσες Κυνηγού Ιωάννα (ΠΕ 06) και Παπαδοπούλου 
Ουρανία.  

Λεπτομερής έκθεση του θέματος και του περιεχομένου των διαθεματικών 
διδασκαλιών που πραγματοποιήθηκαν συμπεριλαμβάνεται στο παράρτημα. 
 
 

Ποσοτική αποτίμηση του δείκτη:  1 2 3 4 

   
 

 

 
 
Δείκτης 7: Ανάπτυξη και εφαρμογή παιδαγωγικών πρακτικών και πρακτικών 
αξιολόγησης των μαθητών 
 
Περιγραφική αποτίμηση του δείκτη   
 

Στον τομέα της αξιολόγησης των μαθητών ακολουθείται η ισχύουσα Νομοθεσία. Η 
αξιολόγησή τους μπορεί να είναι ατομική ή συλλογική, όταν αξιολογούνται 
ομαδοσυνεργατικές δράσεις.  
Γίνεται προσπάθεια εξατομίκευσης της αξιολόγησης των μαθητών, όσο είναι 
δυνατόν και φυσικά ακολουθείται ο ενδεδειγμένος τρόπος για μαθητές με 
ιδιαίτερες εκπαιδευτικές ανάγκες. Σε ορισμένα μαθήματα χρησιμοποιείται και 
portfolio μαθητών ως κριτήριο της τελικής βαθμολόγησης. 
Μετά την έκδοση των αποτελεσμάτων κάθε σχολικού έτους, γίνεται σύγκριση και 
στατιστική ανάλυση προφορικής και γραπτής βαθμολογίας. 
 
Η εισαγωγή των μαθητών στην Α΄ Γυμνασίου το τρέχον σχολικό έτος έγινε με 
κλήρωση, όμως πέρσι και πρόπερσι είχε γίνει με δοκιμασία (τεστ) δεξιοτήτων σε 
δεξιότητες που απέκτησαν κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους στο Δημοτικό 
Σχολείο, σχετικές με την κατανόηση κειμένων της Ελληνικής Γλώσσας, 
τα Μαθηματικά και τα Φυσικά, χωρίς να ελέγχονται γνώσεις, οι οποίες 
προϋποθέτουν απομνημόνευση. 
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Ποσοτική αποτίμηση του δείκτη:  1 2 3 4 

    


 

Δείκτης 8: Σχέσεις μεταξύ εκπαιδευτικών - μαθητών και μεταξύ των μαθητών 
 
Περιγραφική αποτίμηση του δείκτη   

Το κλίμα στις σχέσεις μαθητών και εκπαιδευτικών θα μπορούσε να 
χαρακτηριστεί ικανοποιητικό. Γενικά υπάρχει πνεύμα εφαρμογής αρχών 
δικαιοσύνης, αξιοκρατίας, εμπιστοσύνης και αλληλοσεβασμού. Η διεύθυνση και οι 
εκπαιδευτικοί προσπαθούν να διαχειρισθούν τα προβλήματα πειθαρχίας στο χώρο 
του σχολείου με παιδαγωγική ευαισθησία, με κατανόηση αλλά και με συνέπεια 
στην εφαρμογή των κανόνων που εξασφαλίζουν την ομαλή λειτουργία του 
σχολείου. Στα πλαίσια της καθημερινής λειτουργίας αναπτύσσονται πρωτοβουλίες 
για δημιουργική συνεργασία με τους μαθητές με σκοπό την οργάνωση εκδηλώσεων 
και άλλων δραστηριοτήτων. Το πλήθος των ομίλων και των προγραμμάτων, αλλά 
και η μεγάλη συμμετοχή μαθητών και εκπαιδευτικών σ’ αυτά αποτελεί τεκμήριο για 
την ευδοκίμηση αυτής της προσπάθειας. Υπάρχει συνεργασία της Διεύθυνσης με το 
δεκαπενταμελές συμβούλιο των μαθητών για ζητήματα σχετικά με τη βελτίωση της 
καθημερινότητας του σχολείου, την οργάνωση εκδηλώσεων και εκδρομών. Η 
προσαρμογή των μαθητών στους κανόνες λειτουργίας του σχολείου θα μπορούσε 
να χαρακτηριστεί ικανοποιητική με εξαίρεση περιστατικά, συνήθως όχι σοβαρά, 
που υπερβαίνουν αυτόν τον κανόνα και χρήζουν πειθαρχικής αντιμετώπισης. Τα 
περιστατικά αυτά αφορούν προσωπικές συμπεριφορές και πιο σπάνια φαινόμενα 
συλλογικής αταξίας, στα διαλείμματα ή κατά τη διάρκεια του μαθήματος, τα οποία 
αντιμετωπίζονται κατά περίπτωση σε συνεργασία με τους διδάσκοντες, τη μαθητική 
κοινότητα, τους γονείς, για την αντιμετώπιση περιπτώσεων που αξιολογούνται πιο 
σοβαρές συγκαλείται το Συμβούλιο τάξης. Σοβαρά περιστατικά βίαιης 
συμπεριφοράς μαθητών δεν υπάρχουν. Οι περισσότεροι μαθητές αισθάνονται 
φιλικά με τους συμμαθητές τους και δεν νοιώθουν να απειλούνται από αυτούς. Η 
εικόνα αυτή προκύπτει από την καθημερινή εμπειρία όλων όσων ζούμε στο 
περιβάλλον του σχολείου, αλλά από τις απαντήσεις που έδωσαν στα 
ερωτηματολόγια μαθητές και καθηγητές. 

Στα σχετικά ερωτηματολόγια οι 38 από τους 47 εκπαιδευτικούς του 
σχολείου απάντησαν (η κλίμακα είναι: 1.Καθόλου - 2.Λίγο - 3.Μέτρια - 4.Πολύ) 

 
1 2 3 4 ΔΑ 

Οι εκπαιδευτικοί αναζητούν ευκαιρίες και 
αναπτύσσουν πρωτοβουλίες για δημιουργική 
συνεργασία με τους μαθητές.  

0 1 7 30   

Οι σχέσεις μεταξύ των εκπαιδευτικών και των 
μαθητών διέπονται από τις αρχές της 
δικαιοσύνης, της αξιοκρατίας και της 
εμπιστοσύνης. 

0 0 9 29   
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Οι εκπαιδευτικοί δημιουργούν τις 
προϋποθέσεις για συμμετοχή των μαθητών σε 
δραστηριότητες που καλλιεργούν τη 
συνεργατικότητα και την αλληλοβοήθεια.  

0 0 9 29   

Οι εκπαιδευτικοί διαχειρίζονται τα 
προβλήματα συμπεριφοράς των μαθητών στο 
χώρο του σχολείου με ευαισθησία, 
διακριτικότητα, αλλά και την απαιτούμενη 
συνέπεια, με γνώμονα την ομαλή λειτουργία 
του σχολείου. 

0 1 7 30   

Οι εκπαιδευτικοί συνεργάζονται με τους 
μαθητές για την οργάνωση εκδηλώσεων και 
άλλων δραστηριοτήτων.  

0 0 9 29   

Οι εκπαιδευτικοί συνεργάζονται με τους 
μαθητές για τη διευθέτηση προβλημάτων της 
μαθητικής κοινότητας. 

0 3 9 26   

Οι σχέσεις και οι συνεργασίες μεταξύ των 
εκπαιδευτικών και των μαθητών συμβάλλουν 
στο άνοιγμα του σχολείου στην κοινωνία. 

0 1 13 24   

Οι μαθητές συμπεριφέρονται σύμφωνα με τις 
αρχές και τους κανόνες που έχουν 
διαμορφωθεί στο σχολικό περιβάλλον. 

0 3 21 14   

Οι μαθητές συνεργάζονται δημιουργικά 
μεταξύ τους για όλα τα θέματα της σχολικής 
ζωής. 

0 4 20 14   

Στα σχετικά ερωτηματολόγια οι μαθητές (δείγμα 80 μαθητών) απάντησαν (η 
κλίμακα είναι: 1.Καθόλου - 2.Λίγο - 3.Μέτρια - 4.Πολύ) 

Πόσο συμφωνείτε με κάθε μια από τις 
παρακάτω δηλώσεις: 

1 2 3 4 ΔΑ 

Στο σχολείο μας αισθάνομαι ότι οι δάσκαλοι 
με αποδέχονται και με εκτιμούν. 

5 % 13,75 % 
41,25 

% 
40 % 0 % 

Οι εκπαιδευτικοί συνεργάζονται αρμονικά με 
τους μαθητές του σχολείου μας. 

1,25 % 13,75 % 
46,25 

% 
38,75 

% 
0 % 

Αισθάνομαι ότι οι δάσκαλοί μου θα μου 
συμπαραστέκονταν σε μια δυσκολία που θα 
είχα. 

3,75 % 13,75 % 45 % 37,5 % 0 % 

Αισθάνομαι ότι οι δάσκαλοί μου κάνουν ό,τι 
περνάει από το χέρι τους για να με βοηθήσουν 
στα μαθήματα. 

5 % 12,5 % 
41,25 

% 
41,25 

% 
0 % 

Οι δάσκαλοι είναι δίκαιοι μαζί μου. 8,75 % 17,5 % 30 % 42,5 % 1,25 % 

Στο σχολείο μας δεν εκδηλώνονται 
συγκρούσεις μεταξύ των μαθητών. 

15 % 36,25 % 40 % 7,5 % 1,25 % 

Οι συμμαθητές μου με βοηθούν πρόθυμα, 
όταν έχω δυσκολίες στα μαθήματα. 

3,75 % 26,25 % 35 % 35 % 0 % 
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Όλοι οι μαθητές γίνονται αποδεκτοί από τους 
συμμαθητές τους ανεξάρτητα από την εθνική 
τους καταγωγή, το χρώμα τους ή τις 
μαθησιακές δυσκολίες που έχουν. 

8,75 % 12,5 % 
33,75 

% 
45 % 0 % 

Αισθάνομαι ότι απειλούμαι από συμμαθητές 
μου. 

83,75 % 8,75 % 3,75 % 2,5 % 1,25 % 

Οι μαθητές του σχολείου μας είναι ενωμένοι 
και δεν χωρίζονται σε αντιμαχόμενες παρέες. 

17,5 % 31,25 % 
41,25 

% 
10 % 0 % 

Όταν πρωτοήλθα στο σχολείο, αισθάνθηκα 
γρήγορα άνετα και φιλικά με τους συμμαθητές 
μου. 

8,75 % 26,25 % 
31,25 

% 
33,75 

% 
0 % 

Αισθάνομαι φιλικά με:  

Α. Κανένα.   1,25 % 

Β. Ελάχιστους συμμαθητές μου.  
15 % 

Γ. Τους περισσότερους συμμαθητές της τάξης 
μου.  

40 % 

Δ. Τους περισσότερους συμμαθητές του 
σχολείου μου.   

43,75 % 

 
 

Ποσοτική αποτίμηση του δείκτη:  1 2 3 4 

    


 

 
 
Δείκτης 9: Σχέσεις του σχολείου με γονείς και συνεργασίες με εκπαιδευτικούς-
κοινωνικούς φορείς 
 
Περιγραφική αποτίμηση του δείκτη   

Η σχέση του σχολείου με τους γονείς μπορεί να χαρακτηριστεί 
ικανοποιητική. Υπάρχει σταθερή ημέρα και ώρες επικοινωνίας μεταξύ 
εκπαιδευτικών και γονέων σε εβδομαδιαία βάση. Εκτός από την καθορισμένη 
ημέρα και ώρα επικοινωνίας υπάρχει δυνατότητα φυσικής και τηλεφωνικής 
επικοινωνίας. Οργανωμένη συνάντηση επίσης υπάρχει στο τέλος των τριμήνων, 
κατά την παράδοση των ελέγχων επίδοσης. Η ανταπόκριση των γονέων σ’ αυτή τη 
δυνατότητα επικοινωνίας και αλληλοενημέρωσης είναι πολύ ικανοποιητική. Στη 
συντριπτική τους πλειοψηφία προσέρχονται στο σχολείο και συζητούν με τους 
εκπαιδευτικούς για την πρόοδο και τα ζητήματα που αφορούν την παρουσία των 
παιδιών τους στο σχολείο. Επίσης, στην αρχή του έτους πραγματοποιείται 
ενημερωτική συνάντηση με τους γονείς των μαθητών της Α’ Γυμνασίου, ενώ σε 
έκτακτες περιπτώσεις οι γονείς καλούνται ατομικά ή συλλογικά στο σχολείο για 
ενημέρωση και συμβολή στην αντιμετώπιση προβλημάτων. Η επικοινωνία αυτή 
εξασφαλίζει τη δυνατότητα σχηματισμού μιας σχετικά  καλής εικόνας για τον τρόπο 
με τον οποίο εργάζονται οι μαθητές στο σπίτι και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν 
και την από κοινού αναζήτηση των τρόπων για την αντιμετώπισή τους. Φέτος 
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λειτούργησε και πάλι η (μονόδρομη) επικοινωνία με τους γονείς με χρήση 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Συγκεντρώθηκαν τα mail των περισσότερων γονέων, 
ενώ για την επόμενη σχολική χρονιά προβλέπεται να υπάρξει επικοινωνία με το 
σύνολο σχεδόν των γονέων/κηδεμόνων. Η συνεργασία με το Σύλλογο γονέων είναι 
κατά κανόνα αρμονική και σταθερή και έχει συμβάλει αποφασιστικά στην εύρυθμη 
λειτουργία του σχολείου. 

Σε ερωτηματολόγιο σχετικά με τις σχέσεις των γονέων με το σχολείο 
απάντησαν 151 γονείς και τα αποτελέσματα φαίνονται παρακάτω (η κλίμακα είναι: 
1.Καθόλου - 2.Λίγο - 3.Μέτρια - 4.Πολύ) 

Πόσο συμφωνείτε με κάθε μια 
από τις παρακάτω δηλώσεις: 

1 2 3 4 ΔΑ 

Μου παρέχεται η δυνατότητα 
επικοινωνίας με το σχολείο τόσο 
σε προγραμματισμένες 
συναντήσεις όσο και σε άλλες 
περιπτώσεις όταν συντρέχει 
λόγος. 

0,00% 3,31% 21,19% 74,83% 0,66% 

Ενημερώνομαι για τους 
βασικούς άξονες του 
Προγράμματος Σπουδών της 
σχολικής χρονιάς, καθώς και για 
τις στρατηγικές υλοποίησής 
τους. 

6,62% 21,19% 41,72% 28,48% 1,99% 

Ενημερώνομαι τακτικά για την 
ποιότητα της εργασίας του 
παιδιού μου, τις επιδόσεις του 
και την πρόοδό του.  

1,32% 9,93% 40,40% 47,02% 1,32% 

Οι πληροφορίες που παρέχονται 
από τους εκπαιδευτικούς στις 
τυπικές και άτυπες συναντήσεις 
με τους γονείς απαντούν στα 
ερωτήματα των γονέων. 

1,32% 5,30% 23,18% 69,54% 0,66% 

Οι προγραμματισμένες 
συναντήσεις σχολείου / 
εκπαιδευτικών και γονέων είναι 
προσεκτικά οργανωμένες.  

1,32% 9,27% 37,75% 50,99% 0,66% 

Αισθάνομαι άνετα και φιλικά, 
όποτε επισκέπτομαι το σχολείο, 
για να ρωτήσω για την πρόοδο 
του παιδιού μου. 

0,00% 4,64% 19,87% 73,51% 1,99% 

Πόσο συχνά επικοινωνείτε με το σχολείο του παιδιού σας; 
α. Κάθε εβδομάδα       0,00% 
β. Κάθε μήνα               35,76% 
γ. Κάθε τρίμηνο          61,59% 
δ. Σπάνια                        1,32% 
ΔΑ                                     1,32% 
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Υπάρχει σταθερή συνεργασία της Διεύθυνσης του σχολείου με τις εκπαιδευτικές 
αρχές. Ικανοποιητική επίσης είναι η συνεργασία με τις δημοτικές αρχές και τη Σχολική 
Επιτροπή. Επίσης, όπως ήδη αναφέρθηκε, υπάρχει σταθερή επικοινωνία με τους 
σχολικούς συμβούλους και συνεργασία με πανεπιστημιακά τμήματα για την 
επιμόρφωση και την πρακτική άσκηση φοιτητών. Κατά τη φετινή χρονιά υπάρχει 
συνεργασία με το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς και το Ινστιτούτο Κομφούκιος, 
καθώς το σχολείο μας επιλέχθηκε ως ένα από τα σχολεία στα οποία διδάσκεται η 
Κινεζική γλώσσα σε μαθητές στα πλαίσια ομίλου για τρίτη χρονιά. Επίσης υπήρξε 
συνεργασία με το 2ο Πειραματικό ΓΕΛ Αθηνών και συγκεκριμένα στη διοργάνωση 
εκδήλωσης  με θέμα την παρουσίαση των προγραμμάτων Erasmus+ στα οποία 
συμμετέχουν και τα δύο σχολεία καθώς, και υποδοχή-φιλοξενία των μαθητών των 
εταίρων χωρών του 2ου Πειραματικού ΓΕΛ Αθηνών από το σχολείο μας. Με αφορμή 
τις πράσινες ταράτσες του σχολείου είχαμε επισκέψεις από μαθητές και καθηγητές 
του 38ου ΓΕΛ Αθηνών και του 57ου ΓΕΛ Αθηνών. 
Κατά τη φετινή σχολική χρονιά έγιναν παραστάσεις για τους μαθητές μας στο 
αμφιθέατρο από τους Encardia και την ΣΤ τάξη του 70ου Δημοτικού Σχολείου 
Αθηνών. Η χορωδία του σχολείου συμμετείχε σε εκδήλωση της Ένωσης απόστρατων 
αξιωματικών πολεμικού ναυτικού στις 17-1-2016 και σε εκδήλωση του Δήμου 
Αθηναίων στις 4-6-2016. Εκπρόσωποι της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας 
ενημέρωσαν τους μαθητές του σχολείου σχετικά με τους σεισμούς και τις πλημμύρες.  
Τέλος,  στους χώρους του σχολείου φιλοξενήθηκε το σεμινάριο του ΚΠΕ Ελευσίνας 
«Χθες εμείς… σήμερα άλλοι: Το προσφυγικό ζήτημα στην Εκπαίδευση για το 
περιβάλλον και την αειφορία»  και σεμινάριο του Ελληνικού δικτύου γυναικών 
Ευρώπης για εκπαιδευτικούς. 
Το σχολείο συμμετείχε σε διάφορες δράσεις αλληλεγγύης: 

 Συγκέντρωση ρούχων και τροφίμων για τους πρόσφυγες σε συνεργασία με το 
Σύλλογο γονέων και κηδεμόνων και το Taxibeat. 

 Συγκέντρωση ρούχων και τροφίμων για τους πρόσφυγες σε συνεργασία με τη Β΄ 
ΕΛΜΕ. 

 Συγκέντρωση νημάτων για κατασκευή σκουφιών για τα προσφυγόπουλα βρέφη 
της Μυτιλήνης. 

 «Αστέρι της ευχής 2015» του Κάνε-Μια-Ευχή Ελλάδος με το 15μελές του 
σχολείου. 

 Συγκέντρωση 480 ευρώ για την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες 
με το 15μελές του σχολείου. 

 
Ποσοτική αποτίμηση του δείκτη:  1 2 3 4 

   


 

 

Δείκτης 10: Εκπαιδευτικά προγράμματα και καινοτομίες, υποστηρικτικές και 
αντισταθμιστικές παρεμβάσεις 
 
Περιγραφική αποτίμηση του δείκτη   

Από τη σχολική χρονιά 2012-2013 εφαρμόστηκε η λειτουργία ομίλων στα 
Πρότυπα Πειραματικά Σχολεία. Φέτος στο σχολείο μας, όπως αναφέρθηκε,  
λειτουργούν 17 όμιλοι και 1 πρόγραμμα αγωγής σταδιοδρομίας. Σε όλα αυτά 
εμπλέκονται περίπου 290 μαθητές και 24 εκπαιδευτικοί.  
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ΓΕΝΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΟΜΙΛΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΤΟ 2ο ΠΠ 
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΑΣ 
Το σχολικό έτος 2015-2016 στο 2ο Πειραματικό Γυμνάσιο λειτούργησαν 17 Όμιλοι 
και 1 πρόγραμμα σε όλες τις ημέρες της εβδομάδας παρέχοντας τη δυνατότητα σε 
ένα μεγάλο εύρος μαθητών να παρακολουθήσουν ένα ή δύο Ομίλους με βάση τα 
ενδιαφέροντά τους και τις κλίσεις τους. Σε πολλούς Ομίλους διενεργήθηκαν 
εισαγωγικά τεστ ή κλήρωση προκειμένου να περιοριστεί ο αριθμός συμμετεχόντων 
λόγω της αυξημένης ζήτησης υποψηφίων. Οι Όμιλοι πραγματοποίησαν επισκέψεις 
και / ή ταξίδια εμπλουτίζοντας το υλικό με επικαιροποιημένη γνώση και βιωματική 
εμπειρία. Επιπρόσθετα, οι Ξένες Γλώσσες παρείχαν τη δυνατότητα στους μαθητές 
να συμμετέχουν στις εξετάσεις ΚΠΓ ανάλογα με το  επίπεδό τους στην ξένη γλώσσα. 
Οι Όμιλοι κάλυψαν ένα μεγάλο εύρος θεμάτων αξιοποιώντας ποικιλοτρόπως τις 
δυνατότητες των μαθητών. 
Λεπτομερής έκθεση των ομίλων και των προγραμμάτων που πραγματοποιήθηκαν 
συμπεριλαμβάνεται στο παράρτημα. 
 
 
 
 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ 2014-2015 

 
Α΄ ΜΕΡΟΣ 
Αξιολόγηση του περιεχομένου των επισκέψεων από μαθητές και εκπαιδευτικούς. 
Πραγματοποιήθηκαν 72 εκπαιδευτικές επισκέψεις.  
Συμπληρώθηκαν για όλες τις επισκέψεις ερωτηματολόγια μαθητών και καθηγητών.  
Κατατέθηκαν 38 μαθητών και 31 καθηγητών που αφορούν: 

 μεμονωμένα τμήματα [33] μαθητών και [26] καθηγητών, 

 συνδυασμό τμημάτων [05] μαθητών και [05] καθηγητών. 

 

Α.1.1. Συγκεντρωτικά αποτελέσματα μαθητών (%): 

 

Α.1.2. Γραφικά (pie charts)  

Ερώτηση 1 2 3 4 

Πιστεύεις ότι έμαθες κάποια καινούργια 
πράγματα ή ότι βοηθήθηκες να καταλάβεις 
καλύτερα κάποια άλλα; 

0,5 3 30 66,5 

Η επίσκεψη ήταν καλά προετοιμασμένη; 0,5 2 28 69,5 

Πέρασες καλά και θα ήθελες να συμμετάσχεις 
ξανά σε κάτι παρόμοιο; 

1,5 11 19 68,5 

Οι συμμαθητές/τριές σου πιστεύεις ότι 
πέρασαν καλά; 

3 13,5 44 39,5 
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Ερώτηση 

 

Πιστεύεις ότι έμαθες κάποια καινούργια 
πράγματα ή ότι βοηθήθηκες να καταλάβεις 
καλύτερα κάποια άλλα; 

 

Η επίσκεψη ήταν καλά προετοιμασμένη; 

 

Πέρασες καλά και θα ήθελες να 
συμμετάσχεις ξανά σε κάτι παρόμοιο; 

 

Οι συμμαθητές/τριές σου πιστεύεις ότι 
πέρασαν καλά; 
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Α.3.1. Συγκεντρωτικά αποτελέσματα καθηγητών (%): 

Ερώτηση 1 2 3 4 

Η δραστηριότητα την οποία 
πραγματοποιήσατε είχε φανερή σχέση με 
κάποιο γνωστικό αντικείμενο/ενότητα 
αναλυτικού προγράμματος; 

0 6,45 12,9 80,65 

Πιστεύετε στην παιδαγωγική αξία της 
δραστηριότητας που πραγματοποιήσατε; 

0 3 12,1 84,9 

Η δραστηριότητα ήταν επαρκώς 
προετοιμασμένη; 

0 3,2 16,1 80,7 

Συνεργαστήκατε με συναδέλφους; 15,6 3,1 15,6 65,7 

Ο αρχικός σχεδιασμός και η υλοποίηση 
είχαν το επιθυμητό αποτέλεσμα; 

0 6,25 31,25 62,5 

 

Α.3.2. Γραφικά (pie charts) 

Ερώτηση 

 
Η δραστηριότητα την οποία 
πραγματοποιήσατε είχε φανερή σχέση με 
κάποιο γνωστικό αντικείμενο/ενότητα 
αναλυτικού προγράμματος; 

 
Πιστεύετε στην παιδαγωγική αξία της 
δραστηριότητας που πραγματοποιήσατε; 
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Η δραστηριότητα ήταν επαρκώς 
προετοιμασμένη; 

 
Συνεργαστήκατε με συναδέλφους; 

 
Ο αρχικός σχεδιασμός και η υλοποίηση 
είχαν το επιθυμητό αποτέλεσμα; 

 
 

Α.5. Παρατηρήσεις Μαθητών: 

Χώρος Επίσκεψης Ποιο στοιχείο ήταν το 
καλύτερο; 

Ποιο στοιχείο θα ήθελες να 
διορθωθεί; 

Πινακοθήκη Νίκου 
Χατζηκυριάκου-Γκίκα 

 

Γνωριμία με σημαντικά έργα 
τέχνης, σπουδαίες 
προσωπικότητες και ιστορικές 
εξελίξεις. 

Μεγάλη ποικιλία καλλιτεχνικών 
έργων. 
Συνδυασμός οπτικού και 
ακουστικού υλικού. 
Διαδραστικότητα κπαιδευτικού 
προγράμματος, συμμετοχή 
μαθητών. 
Επίσκεψη στο εργαστήρι του 

Το παιχνίδι χορογραφίας. 
Το γεγονός ότι η επίσκεψη στο 
εργαστήρι του ζωγράφου ήταν 
σύντομη. 
Ασχοληθήκαμε με πολύ 
συγκεκριμένα εκθέματα, υπήρχαν 
πολλά περισσότερα, στα οποία θα 
θέλαμε τουλάχιστον να ρίξουμε μια 
ματιά. 
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Νίκου Χατζηκυριάκου-Γκίκα. 
 

Θέατρο του Διονύσου, 
στο μνημείο του 
Λυσικράτη και στον 
Περίπατο της 
Ακρόπολης 

Ότι κατανοήσαμε καλύτερα την 
εισαγωγή στην τραγωδία. 
Ότι είχαμε αρκετό ελεύθερο 
χρόνο και άλλοι κάναμε βόλτα, 
άλλοι πήγαμε στο Μουσείο της 
Ακρόπολης και άλλοι στο 
Ηρώδειο. 

 

Είχε πολύ ήλιο στο θέατρο. 
 

Αρχαιολογικό 
Μουσείο 

Τα ορειχάλκινα, χρυσά-
τοιχογραφίες Μυκηνών, κούροι, 
κόρες, λήκυθοι επιτύμβιοι. 

Τα αγάλματα. 
Τα χρυσά  αντικείμενα. 
Γεωμετρικό αγγείο. 

Το γεγονός ότι τα είδαμε από 
κοντά. 

 

Η αναμονή του πούλμαν. 
Κλειστά τα Κυκλαδικά. 
Ακριβό το κυλικείο. 
Η γλυπτική. 
Αυστηροί φύλακες. 
Παρουσία άλλων σχολείων. 
Θόρυβος των άλλων επισκεπτών. 
 

 

Μουσείο Κυκλαδικής 
Τέχνης 

Η συμπλήρωση των φυλλαδίων. 
Τα εκθέματα στον 4ο όροφο. 

Ο εσωτερικός χώρος του 
μουσείου, ο φωτισμός. 

 

Πολύωρη θεωρητική ανάλυση. 
Το 1ο μέρος, που καθίσαμε κάτω 
σε μια αίθουσα και η υπεύθυνη 
του προγράμματος μας είπε 
πράγματα που ήταν ήδη γνωστά. 

Το γεγονός ότι ανεβήκαμε στον 4ο 
όροφο από τις σκάλες. 
Οι φύλακες ήταν κάπως 
καχύποπτοι. 

Το κατάστημα στο ισόγειο δεν 
είχε κάτι για να αγοράσω 
σχετικό με το μουσείο. 

 

Αστεροσκοπείο 

Τους άρεσε το τηλεσκόπιο και το 
ότι άνοιξε η οροφή. 
Τους άρεσε η ιστορία του 
αστεροσκοπείου και η πολύ καλή 
ξενάγηση. 
Τους άρεσε το μικρό τηλεσκόπειο 
που έδειχνε την Ακρόπολη. 
Τους άρεσε ο μηχανισμός των 
Αντικυθήρων και το τοπίο το 
τοπίο. 

 

Κάθονταν στο πάτωμα. 
Πολύ περπάτημα για να φτάσουν. 
Ηθελαν την ξενάγηση με πιο απλά 
λόγια. 
Ήθελαν να πάνε βράδι να δούνε τα 
αστέρια. 

 

Μουσείο Λαϊκής 
Τέχνης 

Το θεατρικό δρώμενο. 
Η μαρμαρογλυπτική. 

Η μεγάλη διάρκεια του 
προγράμματος που στέρησε τη 
βόλτα των μαθητών στο 
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Μοναστηράκι. 
Η στενότητα του χώρου. 
Η έλλειψη θέρμανσης στο Μουσείο. 

 

Γαλλική Αρχαιολογική 
Σχολή και 
κινηματογραφική 
ταινία στο Ινστιτούτο 
Γκαίτε 

Η παρουσίαση του συντηρητή 
έργων τέχνης στη Γαλλική 
Αρχαιολογική Σχολή. 
Η βόλτα. 
Η ταινία (αν και μεγάλη). 
Μιλήσαμε με ανθρώπους που 
αγαπούν τη δουλεία τους 
(Γαλλική Αρχαιολογική Σχολή). 
Κονκάρδες από το Ινστ. Γκαίτε. 
Χάσαμε μάθημα. 

 

Μεγάλη ταινία και κουραστική. 
Άβολες καρέκλες. 
Η ταινία ήταν στη γερμανική 
γλώσσα. 
Καθυστέρηση από το κανονικό 
πρόγραμμα. 
Πήγαμε με τα πόδια και 
κουραστήκαμε. 

 

Βυζαντινό Μουσείο 

Ο χρόνος που πέρασαν με 
συμμαθητές στο προαύλιο του 
Μουσείου, μετά την επίσκεψη. 
Ο χωρισμός τους σε ομάδες και 
η ξενάγηση που έκαναν μόνα 
τους, αξιοποιώντας στοιχεία από 
το ΦΕ. 
Οι νέες γνώσεις. 
Το έργο των συντηρητών και ο 
τρόπος προβολής των 
εκθεμάτων. 
Η ίδια η δραστηριότητα που 
έμοιαζε λίγο με κυνήγι 
θησαυρού. 
Η αίθουσα με τις εικόνες. 
Η επαφή με την τέχνη. 

Καθυστέρησε  η είσοδός μας στο 
Μουσείο.  
Υπήρχε διακοπή ρεύματος, όταν 
φτάσαμε. 
Μεγάλη διάρκεια της επίσκεψης. 
Η επίσκεψη θεωρήθηκε σύντομη. 
Περισσότερος ο ελεύθερος χρόνος. 
 

Εθνικό και Ιστορικό 
Μουσείο [Παλιά 
Βουλή] 

Οι ευγενικοί φύλακες και η βόλτα 
στο τέλος της επίσκεψης. 

Ο τρόπος έκθεσης ήταν τέτοιος που 
έχανες κάποια πράγματα. 
Στην αίθουσα του Κοινοβουλίου 
κάποιο βίντεο θα μπορούσε να 
παρουσιάσει μέρος από το αρχείο 
του Μουσείου. 

 

Εβραϊκό Μουσείο 

Η βόλτα που προηγήθηκε και 
ακολούθησε. 

 

Η ορθοστασία. 
Η υπεύθυνη του προγράμματος 
μίλαγε συνεχώς. 

 

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΗΝ 
ΕΚΘΕΣΗ ΑΡΧΑΙΑΣ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 

Όλα τα έργα λειτουργούσαν και 
μπορούσαμε να τα αγγίξουμε. 
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Μουσείο Ηρακλειδών 

Τα διαδραστικά εκθέματα. Ο χρόνος. Χρειάζεται περισσότερη 
ώρα για να ασχοληθεί κανείς με όλα 
τα εκθέματα.  

 

Υαλουργική 
Βιομηχανία «Γιούλα» 

Η επίσκεψη/εμπειρία στο 
εργοστάσιο. 
Η παρακολούθηση της 
διαδικασίας 
παρασκευής/επεξεργασίας 
του γυαλιού.  
Είδαμε το γυαλί λιωμένο 
μέσα στα μπουκάλια. 
Είδαμε πώς φτιάχνονται τα 
γυάλινα μπουκάλια. 
Ο ρυθμός παραγωγής των 
μπουκαλιών. 
Τα μηχανήματα που 
έφτιαχναν και 
επεξεργάζονταν το γυαλί.  
Η επίσκεψη ήταν 
οργανωμένη και οι 
άνθρωποι φιλικοί.  

Πριν την ξενάγηση στον χώρο του 
εργοστασίου προηγήθηκε 
ενημέρωση από τους υπεύθυνους 
της επιχείρησης όσον αφορά την 
ιστορία του ομίλου <ΓΙΟΥΛΑ> 
καθώς επίσης την διαδικασία 
παραγωγής των αντικειμένων 
υάλου. 
Μετά την λήξη της ξενάγησης 
στην μονάδα παραγωγής 
ακολούθησε κέρασμα και χάρισαν 
στον καθένα μας ένα φλιτζάνι 
παραγωγής της εταιρείας 

Η παρουσίαση διήρκησε 
πολύ, έγινε κουραστική και 
τα παιδιά συμμετείχαν μόνο 
για να ρωτήσουν απορίες. 
Θα ήθελα να περιηγηθώ 
περισσότερο στο 
εργοστάσιο. 
Η φασαρία/θόρυβος στο 
εργοστάσιο. 
Δεν επισκεφθήκαμε τον 
κλίβανο. 
Μετά πήγαμε κατ’ ευθείαν 
στο σχολείο και όχι σε 
κάποιο μέρος για να 
κάτσουμε 

 

Μουσείο Μπενάκη 

Ο Εθνικός κήπος. 
Οι μικρογραφίες. 
Τα αντικείμενα καθημερινής 
χρήσης. 
Τα ψηφιδωτά. 

 

Στεκόμασταν όρθιοι 
Η μετάβαση από τα αρχαία στα 
βυζαντινά χρόνια 
 

 

Άλσος Γουδή 
Η συμμετοχή και η διασκέδαση 
των μαθητών. 

Δεν υπήρχαν αποδυτήρια και 
βρύσες νερού κοντά. 

Ίδρυμα Λασκαρίδου 
Η βόλτα στον Πειραιά. 
Ο ελεύθερος χρόνος που δόθηκε 
στους μαθητές. 

Ήταν μονότονο και με μεγάλη 
διάρκεια. 
Ήταν κυρίως διάλεξη. 



36 

 

 
 

Το θέμα δεν ήταν κοντά στα 
Ομηρικά Έπη. 
Η κυρία που έκανε την παρουσίαση 
μίλαγε συχνά για τις σπουδές και τα 
ταξίδια της. 

 

Φωταέριο/Γκάζι 

Επίδειξη λειτουργίας αντλίας 
φωταερίου. 
Video αρχείου. 
Ξενάγηση. 
Ιστορικά στοιχεία για την Αθήνα. 
Το γλυπτό στην αυλή. 

 

Δεν είδαμε όλα τα κτήρια (ήταν 
κλειστά για το κοινό). 
Μύριζε άσχημα σε κάποιους 
χώρους. Χρειαζόταν περισσότερος 
χρόνος στην παρουσίαση κάθε 
χώρου. 

 

ΠΙΟΠ Πολιτιστικό 
Ίδρυμα Ομίλου 
Πειραιώς: Πρόγραμμα 
«Ματιές στην Πόλη 
μας» 

Πολύ ενδιαφέρον το θέμα του. 
Ενεργή συμμετοχή σχεδόν όλων 
των μαθητών/τριων 

 

Μεγάλη διάρκεια του 
προγράμματος εντός του ιδρύματος 
και πολύ λίγη ώρα εκτός. 

 

Ίδρυμα της Βουλής 

Η βιωματική δραστηριότητα και η 
συζήτηση. 
Η επίσκεψη στον Εθνικό Κήπο. 
Η έρευνα που κάναμε. 
Η παρουσίαση των τελικών 
εργασιών μας. 

 

Λόγω του ότι επισκεφθήκαμε και τη 
Βουλή η διάρκεια του 
προγράμματος ήταν πολύ μεγάλη. 

 

Ιστορικό κέντρο της 
Αθήνας (έμφαση στα 
ρωμαϊκά και βυζαντινά 
μνημεία) 

 

Δεν περιοριστήκαμε σε ένα 
μουσείο, περπατήσαμε, 
εξερευνήσαμε την Αθήνα, 
καταλάβαμε καλύτερα όσα 
διδασκόμαστε στην Ιστορία. 

Εκπαιδευτική, αλλά 
διασκεδαστική και καθόλου 
βαρετή, επίσκεψη. 
Η ξενάγηση στα ρωμαϊκά μνημεία 
από τους ίδιους τους μαθητές. 
Αποκτήσαμε ολοκληρωμένη 
εικόνα του κέντρου της Αθήνας, 
των ρωμαϊκών και (λιγότερο) των 
βυζαντινών μνημείων της. 
Μάθαμε σημαντικά πράγματα για 
μέρη από τα οποία περνάμε 
καθημερινά και αρχίσαμε να τα 
βλέπουμε με διαφορετικό τρόπο. 
Εκτιμήσαμε την ομορφιά της 
Αθήνας και τη σπουδαιότητα των 
μνημείων της. 

 

Αν είχαμε περισσότερο χρόνο 
στη διάθεσή μας, θα 
μπορούσαμε να έχουμε 
επισκεφτεί και τα ρωμαϊκά 
μνημεία που δεν είδαμε από 
κοντά (Ηρώδειο, μνημείο 
Φιλοπάππου). 
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Συμβούλιο της 
Επικρατείας 

Η ξενάγηση και οι πληροφορίες 
που μας έδωσε η κυρία 
Βαρουφάκη για τον τρόπο 
εργασίας των δικαστικών. Η 
ευγένεια των δικαστικών. 
 

Το ότι δεν καταφέραμε να 
παρακολουθήσουμε μία κανονική 
δίκη εξαιτίας της απεργίας των 
δικηγόρων. 

 

’Περιηγητές 17ος – 19ος 
αιώνας στην Αθήνα ‘’ , 
έκθεση στο Εθνικό 
Αρχαιολογικό Μουσείο 

 

Το 1ο κομμάτι με τα χειρόγραφα. 
Το καφέ. 
Το ότι ήταν χαλαρή χωρίς πίεση. 
 

Η δομή της έκθεσης γιατί έλειπε η 
σαφήνεια και η συνέχεια 

Ινστιτούτο Γκαίτε 

Ο χώρος, η βιβλιοθήκη, τα 
δωράκια 
 

Η πεζοπορία. 
Το φαγητό  
Η ταινία. 
Τα θέματα των εργασιών ήταν 
περίεργα. 
Δεν θα θέλαμε προετοιμασία για 
την επίσκεψη, θα προτιμούσαμε να 
είχαμε χρησιμοποιήσει 
συγκοινωνία, προτείνουμε την ίδια 
δραστηριότητα αλλά με 
διαφορετική ταινία. 

Μέγαρο Μουσικής 
Αθηνών 

Η ζωντανή παρουσίαση των 
χάλκινων πνευστών. 
Το έργο «Εισαγωγή σε ένα 
δράμα». 
Η παρουσίαση των χάλκινων 
πνευστών στο φουαγιέ. 
Ο χώρος του Μεγάρου 
Μουσικής. 
Το wi-fi. 
Η επαφή με τη ζωντανή 
μουσική. 
Η κινησιολογία του Μαέστρου. 

Ο μαέστρος δεν σταματούσε 
κατά διαστήματα για να μας 
δείχνει και να μας εξηγεί . 

Δεν μας άφηναν να πάμε να 
αγοράσουμε κάτι να φάμε από το 
κυλικείο . 

Η διαδικασία κουρδίσματος των 
οργάνων.  
Οι διακοπές του μαέστρου για 
παρατηρήσεις.  
Το κοντσέρτο για κλαρινέτο. 
Η επίσκεψη κράτησε πολύ χρόνο 
και κάποιοι μαθητές κουράστηκαν.  
Θα ήταν προτιμότερο να 
παρακολουθήσουν μία συναυλία κι 
όχι πρόβα για να απολαύσουν τις 
μουσικές συνθέσεις. 
Θα έπρεπε να είχε ποπ-κορν. 

ΒΒΕΜ Λαυρίου 

Η βόλτα μετά την επίσκεψη στο 
Λαύριο. 
Ο ιδιαίτερος χώρος της Γαλλικής 
Σχολής. 
Τα εργαλεία και τα μηχανήματα. 
Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα είχε 
πολύ ενδιαφέρον. 

Ο κύριος που μας μίλησε δεν 
άκουγε καλά, ήταν πολύ γέρος. 
Θα θέλαμε περισσότερο ελεύθερο 
χρόνο στο Λαύριο. 
Τα μηχανήματα δε λειτουργούσαν. 
Δεν επιτρεπόταν η είσοδός μας στις 
στοές. 
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Α.6. Παρατηρήσεις Καθηγητών: 

Χώρος Επίσκεψης Ποιο στοιχείο ήταν το 
καλύτερο; 

Ποιο στοιχείο θα ήθελες να 
διορθωθεί; 

Πινακοθήκη Νίκου 
Χατζηκυριάκου-
Γκίκα 

 

Όλες οι δραστηριότητες 
ήταν προσεκτικά 
επιλεγμένες και κατάλληλα 
ενταγμένες στο 
εκπαιδευτικό πρόγραμμα. 
Η θετική ανταπόκριση και 
ουσιαστική συμμετοχή των 
μαθητών συνέβαλε 
καθοριστικά στην επιτυχή 
εξέλιξη της εκπαιδευτικής 
δράσης. 

 

Δεν υπήρξε χρόνος για 
ελεύθερη περιήγηση στην 
Πινακοθήκη, έτσι ώστε οι 
μαθητές να διαμορφώσουν 
μια ολοκληρωμένη και 
προσωπική εικόνα για τον 
χώρο συνολικά, να 
ακολουθήσουν (και) μια δική 
τους αυθόρμητη διαδρομή, 
να κατευθυνθούν σε 
εκθέματα της επιλογής τους, 
να τα παρατηρήσουν 
πληρέστερα. 

 

Θέατρο του 
Διονύσου, στο 
μνημείο του 
Λυσικράτη και 
στον Περίπατο της 
Ακρόπολης 

Ότι οι μαθητές κατανοούν 
με βιωματικό τρόπο αυτά 
που διδάσκονται στην 
εισαγωγή της τραγωδία. 

 

Αρχαιολογικό 
Μουσείο 

Ο ειλικρινής θαυμασμός 
κάποιων μαθητών για τα 
εκθέματα. 
Οι παρατηρήσεις των 
μαθητών.(ανακαλούσαν 
γνώσεις) 
 

Την έλλειψη εμπειρίας των 
μαθητών σε επισκέψεις 
μουσείων. 
 

’Περιηγητές 17ος – 
19ος αιώνας στην 
Αθήνα ‘’ , έκθεση 
στο Εθνικό 
Αρχαιολογικό 
Μουσείο 

 

Ό,τι η επίσκεψη ήταν 
στοχευμένη, με 
περιορισμένο αντικείμενο 
και προέβλεπε και χρόνο 
χαλάρωσης για τους 
μαθητές μέσα στο χώρο του 
μουσείου. 
 

θα ήταν χρήσιμο να υπήρχε 
παρουσίαση της έκθεσης 
στους μαθητές από τους 
αρχαιολόγους που την είχαν 
στήσει, ώστε να είναι 
σαφέστερη η οπτική της. 

 

Ίδρυμα 
Λασκαρίδου 
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Μουσείο Μπενάκη 

Η προσέγγιση της περιόδου 
μέσα από έργα και 
καθημερινά χρηστικά 
αντικείμενα. 
Η βόλτα που έγινε αμέσως 
μετά στον παρακείμενο 
Εθνικό Κήπο. 

 

 

Μουσείο 
Κυκλαδικής Τέχνης 

Η παρατήρηση των 
εκθεμάτων στον 4ο όροφο 
του Μουσείου. 
Η συμπλήρωση του 
φύλλου εργασίας που 
δόθηκε στους μαθητές. 

Ίσως θα ήταν καλύτερο να 
αφιερωνόταν περισσότερη 
ώρα στην παρατήρηση των 
εκθεμάτων που σχετίζονται 
με την καθημερινή ζωή των 
Αθηναίων, καθώς πολλές 
από τις πληροφορίες που 
δόθηκαν στην αρχή ήταν 
ήδη γνωστές στους μαθητές 
και από το Δημοτικό. 

Υαλουργική 
Βιομηχανία 
«Γιούλα» 

Η επίσκεψη στο 
εργοστάσιο: Η 
παρακολούθηση από κοντά 
της παραγωγής των 
γυάλινων μπουκαλιών, η 
μορφοποίηση του γυαλιού, 
ο έλεγχος ποιότητας, η 
συσκευασία, η εργασία 
στην παραγωγή του 
εργοστασίου.  
Η επαφή των μαθητών με 
την παραγωγική διαδικασία 
του εργοστασίου. 

 

 

Αστεροσκοπείο 

Ισως θα έπρεπε να 
προηγηθεί ένα σύντομο 
μάθημα σχετικά με τα 
αστέρια,τους πλανήτες 
ώστε οι μαθητές να τα 
έχουν ακούσει από πριν και 
να έχουν μια ιδέα ώστε να 
τα καταλάβουν καλύτερα. 
 

Η ξενάγηση στο μεγάλο 
τηλεσκόπιο και στο μουσείο. 

Μουσείο Λαϊκής 
Τέχνης 

Η βιωματική δράση με την 
τέχνη της 
μαρμαρογλυπτικής. 

 

Η μεγάλη διάρκεια του 
προγράμματος. 
Η έλλειψη θέρμανσης του 
Μουσείου. 
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Γαλλική 
Αρχαιολογική 
Σχολή και 
κινηματογραφική 
ταινία στο 
Ινστιτούτο Γκαίτε 

Η Γαλλική Αρχαιολογική 
Σχολή και οι άνθρωποι που 
εργάζονται εκεί και που μας 
την παρουσίασαν. 

 

Μικρότερη ταινία. 
 

ΠΙΟΠ Πολιτιστικό 
Ίδρυμα Ομίλου 
Πειραιώς: 
Πρόγραμμα 
«Ματιές στην Πόλη 
μας» 

Η άψογη οργάνωση και 
φιλοξενία. 
Το πολύ ενδιαφέρον. 
Η ενεργή συμμετοχή των 
μαθητών/τριων. 
 

Μακάρι να είχαμε χρόνο για 
να συνδυάζαμε το 
πρόγραμμα που υλοποιήθηκε 
και με κάποια δράση 
φωτογραφίας. 

Βυζαντινό 
Μουσείο 

Το ότι τα παιδιά, 
χωρισμένα σε ομάδες των 
3-4 ατόμων, σχετικά 
γρήγορα αξιοποίησαν το 
ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ και 
συνεργάστηκαν αρμονικά 
μεταξύ τους, 
επιτυγχάνοντας ως ένα 
βαθμό να πάρουν στα 
χέρια τους την ξενάγηση 
στο Μουσείο. 
 

Τα ζητούμενα στο  ΦΥΛΛΟ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ  που έδωσα να 
είναι  λιγότερα. 
 
 

Εβραϊκό Μουσείο 

Πέρα από τη βόλτα την 
οποία θεωρώ σημαντική για 
παιδαγωγικούς λόγους και 
αντιλαμβάνομαι γιατί 
κυρίως τα παιδιά την 
θεωρούν ως 
σημαντικότερη, για μένα το 
καλύτερο σημείο ήταν η 
γνωριμία των μαθητών με 
τα κρυμμένα παιδιά μέσα 
από ιστορίες και 
φωτογραφίες στην έκθεση. 

 

Το ότι ουσιαστικά οι μαθητές 
δε συμμετείχαν στο 
πρόγραμμα με βιωματικό 
τρόπο ή μέσα από 
δραστηριότητες, αλλά απλά 
συμμετείχαν σε ξενάγηση. 

 

Μουσείο 
Ηρακλειδών 
 

Η επαφή των μαθητών με 
διαδραστικά εκθέματα. 

Η διαδραστικότητα της 
έκθεσης. Επίσης αν σε 
κάποιον δεν άρεσε κάτι 
μπορούσε να δει  κάτι άλλο. 
Π.χ. σε πολύ λίγους μαθητές 
δεν άρεσαν τόσο τα 
εικαστικά έργα, αλλά εκείνη 
την ώρα ασχολήθηκαν με 

Ο χρόνος είναι ένα θέμα, 
αλλά δε γίνεται η επίσκεψη 
να υπερβεί τις 2 ώρες μέσα 
στο μουσείο (ίσως 
αναγκαστούν να αυξήσουν το 
αντίτιμο του εισιτηρίου). 
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άλλα εκθέματα. 
 

Άλσος Γουδή 
Η ευγενής άμιλλα των 
μαθητών. 

Ύπαρξη αποδυτηρίων. 

Φωταέριο/Γκάζι 

Τα ιστορικά στοιχεία που 
αναδύονται μέσα από την 
παρουσίαση του χώρου και 
της αρχικής λειτουργίας 
του. 

 

Η επίσκεψη στον 
συγκεκριμένο χώρο θα είχε 
ενδιαφέρον και για μαθητές 
μεγαλύτερης τάξης στα 
πλαίσια ίσως του μαθήματος 
της χημείας 

 

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΗΝ 
ΕΚΘΕΣΗ ΑΡΧΑΙΑΣ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 

Η έκθεση ήταν άρτια 
οργανωμένη σε ένα 
ενδιαφέρον νεοκλασικό 
κτίριο. 
Όλα τα εκθέματα είχαν 
ενδιαφέρον ενώ πολλά 
από αυτά ήταν 
πρωτόγνωρα. 
Η θεματολογία της 
έκθεσης ήταν άμεσα 
συνδεδεμένη με το 
γνωστικό αντικείμενο του 
μαθήματος της 
τεχνολογίας  που 
διδάσκεται στην Α ταξη. 
 

 

Συμβούλιο της 
Επικρατείας 

  

Ίδρυμα της Βουλής 

Η αρχική δραστηριότητα και 
η συζήτηση. 
Η εργασία των 
μαθητών/ριών σε ομάδες 
και η συζήτηση που 
ακολούθησε 

 

Σε κάποια σημεία η 
τεκμηρίωση του επιμορφωτή 
δεν ήταν επαρκής. 

 

Ιστορικό κέντρο της 
Αθήνας (έμφαση στα 
ρωμαϊκά και 
βυζαντινά μνημεία) 

 

Η ξενάγηση στα ρωμαϊκά 
μνημεία από τους ίδιους 
τους μαθητές (με βάση τις 
σχετικές εργασίες που είχαν 
εκπονηθεί για το σκοπό 
αυτό στο πλαίσιο του 

Μικρές αλλαγές στη 
διαδρομή, για να 
συμπεριληφθούν και 
ορισμένα ακόμη σημαντικά 
ρωμαϊκά μνημεία. 
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μαθήματος της Ιστορίας). 
 

Μέγαρο Μουσικής 
Αθηνών 

Τα χάλκινα και κρουστά. 
Η άμεση επαφή των 
μαθητών με τα όργανα της 
ορχήστρας. 
 

 

Έπρεπε να τους έχουμε 
προειδοποιήσει να έχουν ένα 
μπουκαλάκι νερό μαζί τους. 
Η προετοιμασία των 
μαθητών.  

 

Ινστιτούτο Γκαίτε 

Η εξοικείωση με το 
γερμανόφωνο χώρο. 
Η συνεργασία με τους 
μαθητές «εκτός των 
θυρών» του σχολείου. 
Η συνεργασία και 
ανταλλαγή με τις 
συναδέλφους. 

 

Θα επιλέξω διαφορετική 
ταινία 

 

Εθνικό και 
Ιστορικό Μουσείο 
[Παλιά Βουλή] 

Η ενεργή συμμετοχή των 
παιδιών με παρατηρήσεις – 
ερωτήσεις – σχόλια. 
Ο συνδυασμός της 
επίσκεψης με βόλτα  

 

 

ΒΒΕΜ Λαυρίου 

Τα προγράμματα είχαν 
πολύ ενδιαφέρον και ήταν 
άψογα σχεδιασμένα. 
Συγκινητική η παρουσία και 
συμμετοχή στα 
προγράμματα 
συνταξιούχων εργατών στα 
Μεταλλεία Λαυρίου. 

Πολύ όμορφος ο χώρος 
υλοποίησης των 
προγραμμάτων. 
Γενικά πολύ ιδιαίτερος 
χώρος της Παλιάς 
Γαλλικής Σχολής. 

 

 
 

Β΄ ΜΕΡΟΣ 
Παρατηρήσεις στον προγραμματισμό των εκπαιδευτικών επισκέψεων των 
τμημάτων 
Β.1. Σύγκριση αρχικού προγραμματισμού με υλοποίηση επισκέψεων 
Η οργάνωση των εκδρομών ακολούθησε το μοντέλο των δύο προηγούμενων 
ετών, δηλαδή οι επισκέψεις προγραμματίστηκαν σε 5 διαφορετικές ημέρες του 
χρόνου εκ των οποίων μία Δευτέρα (22/2/2016), μία Τρίτη (1/12/2015), μία 
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Τετάρτη (27/1/2016) και δύο Παρασκευές (6/11/2015 και 11/3/2016). Τελικά η 
επίσκεψη της Παρασκευής 11/3/2016, ματαιώθηκε, λόγω διάρρηξης στο σχολείο. 
Στην αρχή της σχολικής χρονιάς έγινε ένας λεπτομερής ετήσιος προγραμματισμός 
των 75 εκπαιδευτικών επισκέψεων. Αναλυτικότερα:  

 Τέσσερις επισκέψεις για κάθε τμήμα. 

 Μια εκδρομή για αθλοπαιδιές για κάθε τάξη. 

Μετά την υλοποίηση των επισκέψεων παρατηρούμε ότι όλες οι επισκέψεις 
έγιναν όπως είχαν προγραμματιστεί εκτός από την Παρασκευή 11/3/2016, 
δηλαδή ο αρχικός προγραμματισμός υλοποιήθηκε σε ποσοστό 83 % περίπου, 
λόγω διάρρηξης. 
 
 
 
Β.2. Συγκριτικοί πίνακες – γραφικές παραστάσεις 
  
Β.2.1. Πλήθος επισκέψεων / μέρες λειτουργίας σχολείου που έγιναν 
 

  
Πλήθος 
επισκέψεων 

Ημέρες 
λειτουργίας 
που έγιναν 
επισκέψεις 

Λόγος 

2011-12 45 29 0,64 

2012-13 35 18 0,51 

2013-14 78 9 0,12 

2014-15 75 5 0,07 

2015-16 62 4 0,065 
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Β.2.2. Πλήθος διαφορετικών προορισμών 
 

 

Πλήθος 
διαφορετικών 
προορισμών 

2011-12 18 

2012-13 20 

2013-14 34 

2014-15 19 

2015-16 21 

 
 

Σε ερωτηματολόγιο σχετικά με τις εκπαιδευτικές επισκέψεις απάντησαν 151 
γονείς και τα αποτελέσματα φαίνονται παρακάτω (η κλίμακα είναι: 1.Καθόλου - 
2.Λίγο - 3.Μέτρια - 4.Πολύ) 

 1 2 3 4 ΔΑ 

Πιστεύετε ότι το παιδί σας έμαθε 
καινούρια πράγματα ή ότι 
βοηθήθηκε να εμπεδώσει  
καλύτερα κάποιες υπάρχουσες 
γνώσεις; 

1,99% 8,61% 35,76% 52,32% 1,32% 

Η εκπαιδευτική επίσκεψη ήταν 
καλά προετοιμασμένη;  

1,99% 9,27% 21,19% 66,23% 1,32% 

Το παιδί σας θεώρησε ουσιαστική 
και χρήσιμη την επίσκεψη  και θα 
ήθελε να συμμετέχει ξανά σε 
κάποια παρόμοια εκπαιδευτική 
επίσκεψη; 

1,99% 7,95% 19,87% 68,21% 1,99% 

Η επίσκεψη σχετίζεται με τα 
σχολικά μαθήματα; 

3,31% 8,61% 27,81% 57,62% 2,65% 

Το κόστος της επίσκεψης ήταν: 
Α. χαμηλό  54,97% 
Β. μέτριο    39,07% 
Γ. υψηλό    3,97% 
ΔΑ               1,99% 

 

 
 
Επιπλέον αναφέρουμε ότι και οι ημερήσιες εκδρομές της Β και Γ τάξης, που 
πραγματοποιήθηκαν στο τέλος της σχολικής χρονιάς, περιελάμβαναν και 
εκπαιδευτική επίσκεψη σε κάποιον αρχαιολογικό χώρο (Ηραίο Λουτρακίου και 
Τίρυνθα αντίστοιχα).  
Στο πλαίσιο λειτουργίας ομίλων, προγραμμάτων και δράσεων πραγματοποιήθηκαν 
πολυήμερες εκδρομές στους παρακάτω προορισμούς: 

 Αρκαδία (3ήμερη) 

 Έδεσσα (3ήμερη) 
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 Θεσσαλονίκη (3ήμερη) 

 Πόρτο Χέλι –Σπέτσες (2ήμερη) 

 Λεωνίδιο (2ήμερη) 

 Ιωάννινα (4ήμερη) 

 Ελβετία - Γαλλία (5ήμερη) 

 Ιταλία (5ήμερη) 

 Κρήτη (5ήμερη) 

 Αλόννησος (4ήμερη) 
 
 

Ποσοτική αποτίμηση του δείκτη:  1 2 3 4 

    


 

Δείκτης 11: Ανάπτυξη και εφαρμογή σχεδίων δράσης για τη βελτίωση του 
εκπαιδευτικού έργου 
 
Περιγραφική αποτίμηση του δείκτη   
 

Η εφαρμογή του Πιλοτικού προγράμματος σπουδών έδωσε την αφορμή, αλλά  και 
τη δυνατότητα σε πολλούς εκπαιδευτικών σχεδόν όλων των ειδικοτήτων, για την 
παραγωγή διδακτικού υλικού με σκοπό τη βελτίωση του εκπαιδευτικού έργου.    
Επίσης αναπτύχθηκαν 29 εκπαιδευτικές δράσεις, εντός και εκτός διδακτικού 
ωραρίου, με εξαιρετικά μεγάλη θεματική ποικιλία όπως αναφέρεται και παρακάτω. 
 
Παράλληλα η εφαρμογή του προγράμματος CLIL έδωσε τη δυνατότητα συνεργασίας 
εκπαιδευτικών ξένων γλωσσών με εκπαιδευτικούς άλλους ειδικοτήτων.  
Από το σχολικό έτος 2012-13 στα Πρότυπα Πειραματικά Γυμνάσια εφαρμόστηκε για 
πρώτη φορά διαφοροποιημένο ωρολόγιο πρόγραμμα, που δίνει έμφαση στη 
διάχυση των ΤΠΕ σε όλα τα διδακτικά αντικείμενα, αυξάνει τις ώρες διδασκαλίες 
των Αγγλικών και ενσωματώνει τις βιωματικές δράσεις στη λειτουργία των ομίλων. 
Σε αντίστοιχο ερωτηματολόγιο 38 από τους 47 εκπαιδευτικούς απάντησαν (η 
κλίμακα είναι: 1.Καθόλου - 2.Λίγο - 3.Μέτρια - 4.Πολύ) 
 1 2 3 4 ΔΑ 

Η διαμόρφωση του ωρολογίου προγράμματος 
ΔΕΠΠΣ διέπεται από παιδαγωγικές  και 
διδακτικές αρχές.  

0 0 15 23   

Στο πλαίσιο της λειτουργίας των ομίλων 
δημιουργικότητας και αριστείας  
αναπτύχθηκαν σε μεγάλο αριθμό και με 
πολύ ικανοποιητική συμμετοχή μαθητών 
βιωματικές δράσεις και projects. 

1 0 8 29   

Εφαρμόστηκε το ευρωπαϊκό διαθεματικό 
πρόγραμμα CLIL ανάμεσα στις ξένες γλώσσες 
και στα  μαθήματά μου 

20 4 3 8 3 

Υπήρξε διάχυση της χρήσης των εργαλείων της 
πληροφορικής στα μαθήματά σας με την 
ενεργό στήριξη των εκπαιδευτικών της 

7 4 8 19   
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πληροφορικής στο εργαστήριο και στις 
αίθουσες που διαθέτουν ηλεκτρονικά μέσα. 

Στο ωρολόγιο πρόγραμμα ΔΕΠΠΣ οι ώρες 
διδασκαλίας των μαθημάτων της ειδικότητας 
μου είναι ικανοποιητικές. 

5 5 14 13 1 

Το ωρολόγιο πρόγραμμα ΔΕΠΠΣ δίνει στους 
εκπαιδευτικούς μεγαλύτερη ελευθερία 
συνεργασίας με εκπαιδευτικούς διαφορετικών 
ειδικοτήτων. 

2 3 13 20   

 

Κατά το σχολικό έτος 2015-2016 υλοποιήθηκαν 29 εκπαιδευτικές δράσεις που 
αναφέρονται παρακάτω: 
 
1) Κων/νος Σιδηροκαστρίτης 
 
ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Β΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 
 
Την 1/12/2015 πραγματοποιήθηκε ενδοσχολικό πρωτάθλημα ποδοσφαίρου 
αγοριών μεταξύ των 6 τμημάτων της B΄ τάξης στο Γουδί. Με βάση την κατάταξη των 
τμημάτων από το αντίστοιχο τουρνουά της Α΄ τάξης το σχολικό έτος 2014-15 
δημιουργήθηκαν 2 όμιλοι των 3 ομάδων (1ος-3ος-5ος, 2ος-4ος-6ος). Οι δυο πρώτες 
ομάδες κάθε ομίλου προκρίθηκαν στην ημιτελική φάση, στην οποία οι αγώνες ήταν 
πλέον νοκ-άουτ. Έτσι έγιναν συνολικά 10 αγώνες (6 για τη φάση των ομίλων, 2 
ημιτελικοί, μικρός και μεγάλος τελικός). Όλοι οι αγώνες είχαν διάρκεια 16΄. Το 
γήπεδο ποδοσφαίρου χωρίστηκε στη μέση κι έτσι γινόντουσαν δυο αγώνες 
ταυτόχρονα. Χρησιμοποιήθηκαν λοιπόν και φορητά τέρματα. Η κάθε ομάδα 
αποτελούταν από 8 παίκτες και οι αλλαγές ήταν απεριόριστες. Στα νοκ-άουτ 
παιχνίδια (ημιτελικοί, τελικοί) εάν υπήρχε ισοπαλία   ακολουθούσε η διαδικασία 
των πέναλτι (3 για κάθε ομάδα). Όλοι οι μαθητές που συμμετείχαν στο τουρνουά 
χάρηκαν μια σχολική μέρα γεμάτη αθλητισμό αλλά και όσοι παρακολούθησαν τους 
αγώνες από τις κερκίδες απόλαυσαν τις προσπάθειες των συμμαθητών τους να 
διακριθούν μέσα από τις αρχές του αθλητικού πνεύματος και του ευ αγωνίζεσθαι. 
Μάλιστα σε κάθε αγώνα οι ομάδες έκαναν διαιτησία από μόνες τους χωρίς να 
προκύψει το οποιοδήποτε πρόβλημα, κάτι που μόνο ως θετικό μπορεί να 
χαρακτηριστεί. Η τελική κατάταξη του τουρνουά ήταν η εξής: 1. Β2, 2. Β5, 3. Β6, 4. 
Β4, 5.Β1, 6. Β3. 
 
 
2) Κων/νος Σιδηροκαστρίτης & Αλ. Λαζαρίδης 
 
ΤΟΥΡΝΟΥΑ  Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 
Την Τετάρτη 11-05-2016, τελευταία ημέρα μαθημάτων του σχολικού έτους, 
πραγματοποιήθηκε στο ιστορικό κλειστό γυμναστήριο του Παναθηναϊκού «Παύλος 
Γιαννακόπουλος» ενδοσχολικό τουρνουά Πετοσφαίρισης κοριτσιών για τη Γ΄ τάξη.  
Στο τουρνουά έλαβαν μέρος τέσσερα τμήματα. Όλα τα τμήματα έπαιξαν μεταξύ 
τους κατακτώντας δυο πόντους στη νίκη και έναν στην ήττα.  Οι δυο πρώτες ομάδες 
της βαθμολογίας έπαιξαν μεταξύ τους στον τελικό. Όλες δηλαδή οι ομάδες, 
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ανεξάρτητα εάν έχαναν ή κέρδιζαν, έπαιξαν τουλάχιστον τρία παιχνίδια. Έτσι έγιναν 
συνολικά επτά αγώνες. Οι έξι αγώνες της κανονικής διάρκειας κρίνονταν στο ένα 
νικηφόρο σετ των 25 πόντων ενώ ο τέλικος παίχτηκε στα δυο νικηφόρα σε των 15 
πόντων και το τάι μπρέικ στους 11 πόντους. Για την όσο το δυνατόν μεγαλύτερη 
συμμετοχή των μαθητριών οι αλλαγές ήταν απεριόριστες σε κάθε σετ (και όχι 6 
όπως ορίζει ο κανονισμός), πλην όμως για τη μη αλλοίωση του αποτελέσματος 
ίσχυε ο περιοριμός της αλλαγής σε ζευγάρι. Σε όλα τα κορίτσια που συμμετείχαν 
δόθηκαν ανμνηστικά διπλώματα ενώ ξεχωριστό δίπλωμα δόθηκε στις μαθήτριες της 
νικήτριας ομάδας. Αναλυτικά τα αποτελέσματα: 
Γ1-Γ5 23-25, Γ2-Γ4 14-25, Γ4-Γ5 25-12, Γ1-Γ2 25-14, Γ2-Γ5 17-25, Γ1-Γ4 21-25. 
Βαθμολογία: 1.Γ4 (6), 2. Γ5 (5), 3. Γ1 (4), 4. Γ2 (3). 
ΤΕΛΙΚΟΣ: Γ4-Γ5 2-1 (7-15, 20-18, 13-11) 
Τους αγώνες διαιτήτευσε ο καθηγητής Φυσικής Αγωγής του σχολείου Κων/νος 
Σιδηροκαστρίτης ενώ καθήκοντα γραμματείας εκτέλεσαν μαθήτριες του σχολείου 
και εκπαιδευτικοί άλλων ειδικοτήτων. Τους αγώνες παρακολούθησαν από τις 
κερκίδες μαθητές-τριες και εκπαιδευτικοί του σχολείου. 
 
Επίσης, την ίδια ημέρα διεξήχθη πρωτάθλημα καλαθοσφαίρισης αγοριών της Γ’ 
τάξης στον προαύλιο χώρο του σχολείου υπό την ευθύνη του καθηγητή Φυσικής 
Αγωγής Α. Λαζαρίδη. Σχηματίστηκαν δύο όμιλοι από τους οποίους προκρίθηκαν οι 
δύο πρώτοι, που συγκέντρωσαν την υψηλότερη βαθμολογία. Όλα τα παιδιά 
αγωνίστηκαν με πάθος δείχνοντας υψηλό επίπεδο ομαδικότητας. Αξίζει να 
σημειωθεί, ότι οι ίδιοι οι μαθητές διαιτήτευσαν τους αγώνες αποδεικνύοντας 
έμπρακτα τον ευγενή συναγωνισμό, που τους διακατέχει. 
Για την ιστορία, νικητές και νικήτριες ήταν τα αγόρια και τα κορίτσια του Γ4. 
 
 
3) Κων/νος Σιδηροκαστρίτης & Αλ. Λαζαρίδης 
 
2η  Πανελλήνια Ημέρα Σχολικού Αθλητισμού 
Στις 5-10-2015 στα πλαίσια της 2ης Πανελλήνιας Ημέρας Σχολικού Αθλητισμού το 
σχολείο μας επισκέφτηκε το άλσος Βεΐκου, όπου και πραγματοποιήθηκαν αθλητικές 
δραστηριότητες. Συγκεκριμένα έλαβαν χώρα αγώνες αντοχής 600μ. για την Α΄ 
Γυμνασίου, 800μ. για τη Β΄ και 1000μ. για τη Γ΄ τάξη αντίστοιχα. Επίσης διεξήχθη 
εσωτερικό πρωτάθλημα καλαθοσφαίρισης αγοριών για τη Β΄ τάξη και τουρνουά 
αντισφαίρισης για μαθητές-τριες και από τις τρεις τάξεις. Έτσι μέσα από τη 
συμμετοχή, την προσπάθεια και το συναγωνισμό οι μαθητές αποκόμισαν χρήσιμες 
εμπειρίες και εφόδια που ο Αθλητισμός δύναται να προσφέρει καλλιεργώντας 
ουσιαστικά τα ιδιαίτερα στοιχεία της ευρύτερης Παιδείας. 
 
4) Κων/νος Σιδηροκαστρίτης & Αλ. Λαζαρίδης 
 
Ομιλία από αθλητές-τριες Πετοσφαίρισης του Παναθηναϊκού Α.Ο. 
 
Στις 21-12-2015 στο αμφιθέατρο του Σχολείου πραγματοποιήθηκε ομιλία από 
αθλητές-τριες Πετοσφαίρισης του Παναθηναϊκού Α.Ο. Συγκεκριμένα, οι παίκτες της 
ανδρικής ομάδας Χρήστος Μπέλος και Σωτήρης Πανταλέων και της γυναικείας 
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Έλενα Κωνσταντινίδου και Μαρίσα Φιλντ μίλησαν στα παιδιά για τις αρετές του 
αθλητισμού, τις αξίες του “ ευ αγωνίζεσθαι” και απάντησαν στις ερωτήσεις τους. Η 
ομιλία έγινε παρουσία του προέδρου του Παναθηναϊκού Α.Ο., του αντιπροέδρου 
του ΤΑΑ καθώς και συνεργάτη της Volleyleague “Πάμε Στοίχημα”. Μετά το τέλος της 
ομιλίας οι εκπρόσωποι του Παναθηναϊκού και της Voleyleague δώρισαν στο σχολείο 
φιλέ και μπάλες βόλεϊ. 
 
5) Κων/νος Σιδηροκαστρίτης & Αλ. Λαζαρίδης 
 
ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 
 
Στις 22/2/2016 πραγματοποιήθηκε ενδοσχολικό πρωτάθλημα ποδοσφαίρου 
αγοριών μεταξύ των 6 τμημάτων της Α΄ τάξης στο Γουδί. Δημιουργήθηκαν 2 όμιλοι 
των 3 ομάδων (Α1-Α2-Α3, Α4-Α5-Α6). Οι δυο πρώτες ομάδες κάθε ομίλου 
προκρίθηκαν στην ημιτελική φάση, στην οποία οι αγώνες ήταν πλέον νοκ-άουτ. Έτσι 
έγιναν συνολικά 10 αγώνες (6 για τη φάση των ομίλων, 2 ημιτελικοί, μικρός και 
μεγάλος τελικός). Όλοι οι αγώνες είχαν διάρκεια 16΄. Το γήπεδο ποδοσφαίρου 
χωρίστηκε στη μέση κι έτσι γινόντουσαν δυο αγώνες ταυτόχρονα. 
Χρησιμοποιήθηκαν λοιπόν και φορητά τέρματα. Η κάθε ομάδα αποτελείτο από 8 
παίκτες και οι αλλαγές ήταν απεριόριστες. Στα νοκ-άουτ παιχνίδια (ημιτελικοί, 
τελικοί) εάν υπήρχε ισοπαλία   ακολουθούσε η διαδικασία των πέναλτι (3 για κάθε 
ομάδα). Όλοι οι μαθητές που συμμετείχαν στο τουρνουά χάρηκαν μια σχολική μέρα 
γεμάτη αθλητισμό αλλά και όσοι παρακολούθησαν τους αγώνες από τις κερκίδες 
απόλαυσαν τις προσπάθειες των συμμαθητών τους να διακριθούν μέσα από τις 
αρχές του αθλητικού πνεύματος και του ευ αγωνίζεσθαι. Μάλιστα σε κάθε αγώνα οι 
ομάδες έκαναν διαιτησία από μόνες τους χωρίς να προκύψει το οποιοδήποτε 
πρόβλημα, κάτι που μόνο ως θετικό μπορεί να χαρακτηριστεί. Στο τουρνουά παρήχε 
ιατρική κάλυψη η Αθλητιατρική Εταιρεία Ιατρών Αγώνων. Η τελική κατάταξη του 
τουρνουά ήταν η εξής: 1. Α2, 2. Α5, 3. Α6, 4. Α1, 5. Α4, 6. Α3. 
 
 
6) Άνθιμος Χαλκίδης, Αρτεμησία Στούμπα, Παρασκευή Σπανέα και Ελένη Ζιάκα. 
 
Συμμετοχή στην Εβδομάδα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης 
( 12-16 Οκτωβρίου 2015) 
 
Το 2ο Πειραματικό Γυμνάσιο Αθηνών συμμετείχε  στην εβδομάδα περιβαλλοντικής 
εκπαίδευσης, που έχει καθιερωθεί από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και 
Θρησκευμάτων με την υπ’αρ.πρωτ.12342/Γ7/03-09-2013 εγκύκλιο, με τις παρακάτω 
δράσεις: 
1) Περιποίηση του σχολικού κήπου-λαχανόκηπου από τους μαθητές που 
συμμετείχαν στο Πρόγραμμα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης το σχολικό  έτος 2014-
2015, αλλά και άλλους μαθητές, την Τρίτη 13-10-2015. Οι μαθητές έσκαψαν και 
φύτεψαν μαρούλια, λάχανα, κουνουπίδια, μπρόκολα, λουίζα και θυμάρι, που τα 
προσέφερε η Σχολική Επιτροπή. 

tel:13-10-2015
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2) «Το φυσικό περιβάλλον της περιοχής μου το Φθινόπωρο»: φωτογραφίες από τα 
παιδιά του σχολείου στα πλαίσια των μαθημάτων Οικιακής Οικονομίας και 
Πληροφορικής.  
3) Ενημέρωση για την εβδομάδα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης στην ιστοσελίδα του 
σχολείου. 
4) Επαναλαμβανόμενη προβολή των φωτογραφιών από τις παραπάνω δράσεις την 
Παρασκευή 16-10-2015 σε κοινόχρηστο χώρο του σχολείου (έξω από τη 
γραμματεία) με σκοπό την ενημέρωση και την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση 
όλων των μαθητών του σχολείου μας, καθώς και στις 10-5-2016 στα πλαίσια της 
παρουσίασης των ομίλων και των δράσεων του σχολείου. 
 
 
7) Μ. Κονταξή, Α. Στούμπα, Ε. Δημουλά, Ν. Κόχιλας & Α. Χαλκίδης 
 
Εβδομάδα Ασφάλειας στο Διαδίκτυο 2016 
 
Όλοι οι εκπαιδευτικοί Πληροφορικής του σχολείου συμμετείχαν την δεύτερη 
εβδομάδα του Φεβρουαρίου 2016, με το σύνολο σχεδόν των τμημάτων στην 
Εβδομάδα Ασφάλειας στο Διαδίκτυο του σχολείου μας. 
 Οι μαθητές συμμετείχαν με δραστηριότητες και συζητήσεις σχετικά με θέματα 
«Ασφάλειας στο Διαδίκτυο» που διήρκεσαν τουλάχιστον δυο ώρες σε κάθε τμήμα. 
Σε αρκετές περιπτώσεις οι προσεγγίσεις και οι δραστηριότητες επεκτάθηκαν και την 
επόμενη εβδομάδα. Στην B τάξη οι μαθητές δημιούργησαν μια συλλογή από 
ψηφιακά κόμικς (χρησιμοποιώντας ένα εργαλείο του web2.0) σχετικά με την 
ασφάλεια στο διαδίκτυο. Οι δημιουργίες αυτές βρίσκονται αναρτημένες ως ένα 
ενιαίο βιβλίο στη διεύθυνση  
https://issuu.com/2ppga/docs/oles_oi_ergasies_comic11 
 Οι μαθητές μας Μαρία Τόσκα, Βάσια Τζαβέλα A6,  και Αννίβας Καρανικήτας Β2,  
διακρίθηκαν για την δημιουργία  ποιημάτων   σχετικά με  την καταπολέμηση της 
ρητορικής μίσους και του διαδικτυακού εκφοβισμού.   
Οι δραστηριότητες βρίσκονται στον σύνδεσμο: 
http://eclass.sch.gr/courses/G32378/  
 
 
8) Μαρία  Κονταξή,   Αρτεμησία  Στούμπα  
 
Συμμετοχή μαθητριών στην ημερίδα «Girls in Technology {g} Tech» στην Microsoft 
Ελλάς 
 
Tη  Δευτέρα 9  Μαΐου 2016 (15) μαθήτριες της Β’ γυμνασίου του σχολείου μας, 
συμμετείχαν  στην ημερίδα  που διοργάνωσε η Microsoft Ελλάς, με θέμα  «Girls  in  
Technology {g}Tech»,  με σκοπό τα  να αποκτήσουν πιο δυναμικό και ηγετικό ρόλο 
στον κλάδο της τεχνολογίας. 
Η δράση αυτή υλοποιήθηκε ως προέκταση της διδασκαλίας του μαθήματος της 
Πληροφορικής και με την έγκριση από το Σύλλογο εκπαιδευτικών του σχολείου μας 
(Πράξη 53/20 Απρ. 2016). 

https://issuu.com/2ppga/docs/oles_oi_ergasies_comic11
http://eclass.sch.gr/courses/G32378/
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Οι μαθήτριές μας μέσα από παρουσιάσεις γυναικών στελεχών που διαπρέπουν στο 
χώρο  καθώς και μέσα από μια σειρά διαδραστικών εργαστηρίων, είχαν τη 
δυνατότητα να εξοικειωθούν με σύγχρονες έννοιες και εργαλεία τεχνολογίας και 
καινοτομίας τα οποία θα τους χρησιμεύσουν στα πρώτα βήματα της 
επαγγελματικής τους σταδιοδρομίας.   
Τα βιωματικά εργαστήρια «Digi-Girls Workshops» που συμμετείχαν:  
1ο εργαστήριο: «Explore IoT opportunities», ενημερώθηκαν για τη νέα μεγάλη τάση 
στο χώρο της τεχνολογίας, Internet of Things,  
2ο εργαστήριο: “Be a Digital Storyteller”, εκπαιδεύτηκαν στο πώς να παρουσιάζουν 
εργασίες με τη βοήθεια του νέου εργαλείου του PowerPoint της Microsoft, Sway. 
3ο εργαστήριο: «Make your MOVie»  πώς μπορούν να δημιουργήσουν τη δική τους 
ταινία, με τη βοήθεια του εργαλείου της Microsoft, Windows Movie Maker. 
4ο εργαστήριο: «Design Digitally Your Product», παρακολούθησαν τους τρόπους με 
τους οποίους μπορούν να σχεδιάσουν ρούχα σε ψηφιακή μορφή με τη βοήθεια των 
εργαλείων OneNote και Fresh Paint.    
Στις μαθήτριες δόθηκε πιστοποιητικό συμμετοχής και παρακολούθησης της 
ημερίδας  Girls in Technology {g} Tech  
 
 
9) Μαρία Κονταξή, Άνθιμος Χαλκίδης 
 
Κατασκευή και προγραμματισμός ρομπότ, από το "ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ - EDUMOTIVA" 
 
Στο εργαστήριο πληροφορικής του σχολείου μας στις 2/3/2016 πραγματοποιήθηκαν 
για ένα δίωρο δραστηριότητες εκπαιδευτικής ρομποτικής στους  μαθητές του Β5  με 
την καθοδήγηση συνεργατών του καθηγητή της ΑΣΠΑΙΤΕ Δ. Αλιμήση, επιστημονικού 
υπεύθυνου του ΕDUMOTIVA. 
Οι μαθητές (χωρισμένοι σε ομάδες) γνώρισαν την ρομποτική, σχεδίασαν,  
κατασκεύασαν και προγραμμάτισαν το δικό τους ρομπότ. 
Οι εργαστηριακές δραστηριότητες υλοποιήθηκαν με εργαλείο τον Η.Υ. όπου µέσα 
από ένα εικονικό περιβάλλον οι μαθητές προγραμμάτισαν τον έλεγχο της 
συµπεριφοράς της πραγµατικής ρομποτικής κατασκευής που κατασκεύασαν οι 
ίδιοι. 
Χρησιμοποιήθηκε το κατασκευαστικό πακέτο προγραμματιζόμενων ρομποτικών 
κατασκευών LegoMindstorms. 
Συμμετείχαν ενεργά όλοι οι μαθητές  και έδειξαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον και 
ενθουσιασμό για τη ρομποτική. 
 
 
Εβδομάδα κώδικα στο 2ο Πειραματικό Γυμνάσιο Αθήνας 
 
Όλοι οι μαθητές του σχολείου μας συμμετείχαν συγκροτημένα την εβδομάδα 10-
18/10/2015, στο πλαίσιο του μαθήματος της Πληροφορικής, στη δράση "'Ωρα του 
Κώδικα", που έλαβε χώρα στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κώδικα. 
Στόχος της δράσης είναι η επαφή με προγραμματιστικές δραστηριότητες και  
αποσκοπούσε στο να παροτρύνει τους μαθητές να αντιληφθούν, ότι καθένας 



51 

 

μπορεί να αποκτήσει βασικές γνώσεις γύρω από την επιστήμη της πληροφορικής 
και τη διαδικασία του προγραμματισμού. 
Στην Ελλάδα η Ώρα του Κώδικα, με πρωτοβουλία των περισσοτέρων Σχολικών 
Συμβούλων Πληροφορικής, τέθηκε υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας. Στο 
σχολείο μας, συμμετείχαν όλα τα τμήματα και οι παρεμβάσεις διήρκεσαν δύο ώρες 
σε όλες τις τάξεις (Α’,  Β’ και Γ’).  
Η δράση του σχολείου αναφέρεται στη σελίδα  
http://events.codeweek.eu/view/9329/event/  
Στο πλαίσιο της Εβδομάδας κώδικα, έγινε σχετική ενημερωτική αφισοκόλληση σε 
χώρους του σχολείου.   
Οι μαθητές ήρθαν σε επαφή με το θέμα παρακολουθώντας αρχικά ένα ενημερωτικό 
βίντεο ( https://www.youtube.com/watch?v=zHyi7Pr_roY ) και ακολούθησε 
συζήτηση. 
Κατόπιν όλοι ασχολήθηκαν με τη διαδραστική δραστηριότητα προγραμματισμού 
«get coding» http://www.getcoding.gr/game/  και επιπλέον για κάποιους μαθητές, 
μετά την ολοκλήρωση του get-coding, με τις δραστηριότητες  angry birds 
(http://learn.code.org/hoc/1) και lightbot (http://light-bot.com/hocflash.html)  
Οι μαθητές της δευτέρας τάξης συμπλήρωσαν και μια φόρμα ανατροφοδότησης 
από τη διαδικασία αυτή. 
Σε κάποιες περιπτώσεις συνδυάστηκε η δράση αυτή επιπλέον με την εβδομάδα 
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης που «έτρεχε» το ίδιο διάστημα, χρησιμοποιώντας το 
περιβάλλον Scratch. (Δείτε σχετικό υλικό στη σελίδα   
http://eclass.sch.gr/modules/document/?course=G32347 )  
Για μια πιο πλήρη εικόνα της δραστηριότητας δείτε το κείμενο «εβδομάδα κώδικα» 
στη σελίδα  http://eclass.sch.gr/modules/document/?course=G32144 που 
αποτελούσε το γενικό φύλλο εργασίας της δραστηριότητας. 
 
 
 
10) Ελένη Ξανθάκου, Στούμπα Αρτεμισία (Ελλάδα)/ Rolla Khaddage (Λίβανος) 
 
Πρόγραμμα συνεργασίας με σχολεία Λιβάνου υπό την αιγίδα του Βρετανικού 
Συμβουλίου 
 
Ονομασία Προγράμματος Βρετανικού: International School Cooperation(υπεύθυνη 
Βικτωρία Κυριακίδη) 
Θέμα: Σημαντικές γυναίκες της χώρας μας (Εμείς για Ελλάδα, αυτοί για Λίβανο) 
Ανταλλαγή αρχείων  και επικοινωνία με Skype 
 
Τμήμα:  Β6 Αγγλικά (το εντατικό τμήμα με παιδιά από Β456) 
 
Σημείωση: Στην παρουσίαση συμπεριελήφθησαν και ποιήματα του Γιώργου 
Σαραντάρη, μεταφρασμένα από μαθητές στα πλαίσια Διαθεματικών διδασκαλιών 
με την κα Σκαρτσή. 
 
Υπεύθυνη επικοινωνίας στον Λίβανο :  
Rolla Khaddage 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fevents.codeweek.eu%2Fview%2F9329%2Fevent%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHEDVPlcLTF3lNHms1KoVzcwsab5w
https://www.youtube.com/watch?v=zHyi7Pr_roY
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.getcoding.gr%2Fgame%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFhqyQtFBZ8GnRJxdJLRjQzC7R6aw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Flearn.code.org%2Fhoc%2F1&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEYSRsSobIldRVxPhwrqwHdS0zjjQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Flight-bot.com%2Fhocflash.html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEPZlsFAll_o0bEYXiNVj5vOyMNKQ
http://eclass.sch.gr/modules/document/?course=G32347
http://eclass.sch.gr/modules/document/?course=G32144
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English Coordinator, International Coordinator, ISA Ambassador (College Elysee) 
Regional Trainer (Imagine Education UK, British Council Lebanon) 
Tel: +961 3 926881  
 
School profile 
Country:Lebanon  
School name: College Elysee  
School website: www.coloogeelysee.com  
School type: (primary/secondary) and  
students’ age range: 
There are both sections primary and secondary 
Main contact person:  
Rolla Khaddage: English Coordinator, International  
Coordinator, ISA ambassador and regional trainer  
 
 
11) Χάιδω Καλλιτσάκη 
 
Απόηχοι του παρελθόντος 
(από τη διατήρηση της  υλικής στη διατήρηση της  άυλης πολιτιστικής 
κληρονομιάς) 
 
Τμήμα: Γ1 (27 μαθητές) 
 
Σύντομη περιγραφή:  Η δράση αυτή αποτέλεσε τον επίλογο της προσπάθειας 
ευαισθητοποίησης των μαθητών πάνω σε θέματα υλικής και άυλης πολιτιστικής 
κληρονομιάς.  
Τα σχολικά έτη  2013-14 και 2014-2015 υλοποιήθηκε η δράση «Συμ-πράττουμε για 
την Αθήνα», σε συνεργασία με την αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία MONYMENTA, 
με στόχο την ευαισθητοποίηση των μαθητών για την καταγραφή και ανάδειξη 
σημαντικών από αρχιτεκτονικής και /ή ιστορικής πλευράς μνημείων την πρώτη 
χρονιά και την καταγραφή προφορικών μαρτυριών για την ιστορία των κτηρίων τη 
δεύτερη. 
 Φέτος, η προσπάθεια εστιάστηκε στην ανάδειξη τόσο του υλικού πολιτισμού, όσο –
και κυρίως-της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς: της συλλογικής μνήμης, των 
παραδόσεων και αντιλήψεων, ως απότοκο της κουλτούρας κάθε τόπου. Η δράση 
εντάχθηκε στην πιλοτική εφαρμογή της πράξης « ΠΑΥΣΑΝΙΑΣ 2.0: από το σχολείο 
στο μουσείο», που υλοποιείται από το Πολιτιστικό Ίδρυμα της Τράπεζας Πειραιώς 
και εφαρμόζεται στα μουσεία που ανήκουν στο δίκτυο μουσείων του ΠΙΟΠ.  
Συνδέθηκε με τα μαθήματα της Νεοελληνικής Γλώσσας (ενότητα 1, η Ελλάδα στον 
κόσμο), της Λογοτεχνίας  (θεματική ενότητα: άτομο και κοινωνία) και της Ιστορίας 
(ελληνική επανάσταση). 
Στο πλαίσιο της υλοποίησης της δράσης έγιναν δύο μονοήμερες εκδρομές: η πρώτη 
στο Μουσείο περιβάλλοντος Στυμφαλίας το Νοέμβριο και η δεύτερη στο Μουσείο 
Υδροκίνησης στη Δημητσάνα. Στο Μουσείο Περιβάλλοντος Στυμφαλίας, οι μαθητές 
είχαν την ευκαιρία να συνειδητοποιήσουν βιωματικά την αλληλεξάρτηση 
ανθρώπου και φύσης και να κατανοήσουν πώς το περιβάλλον της περιοχής 
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επηρέασε την ανάπτυξη της ανθρώπινης δραστηριότητας και ειδικότερα των 
παραδοσιακών επαγγελμάτων. Στο Υπαίθριο Μουσείο Υδροκίνησης, οι μαθητές 
είχαν την ευκαιρία να κατανοήσουν τη σημασία της υδροκίνησης στην 
παραδοσιακή κοινωνία: είδαν από κοντά τη διαδικασία της νεροτριβής και τον 
αλευρόμυλο, το βυρσοδεψείο με τα διάφορα στάδια επεξεργασίας των δερμάτων 
(συνδέοντάς τα με το διήγημα του Δ. Χατζή Ο Σιούλας ο ταμπάκος, που είχαν 
διδαχθεί στη τάξη) και τον μπαρουτόμυλο, ισχυρό στοιχείο της πολιτισμικής 
ταυτότητας της περιοχής και στενά δεμένο με την παρουσία της Δημητσάνας στον 
αγώνα του 1821. Πριν την πραγματοποίηση των επισκέψεων, οι μαθητές είχαν 
επεξεργαστεί διδακτικό υλικό, που είχε σταλεί στο σχολείο από το ΠΙΟΠ, όπως και 
οι αντίστοιχοι εκπαιδευτικοί φάκελοι, που παρέμειναν στη βιβλιοθήκη του 
σχολείου. Να σημειωθεί, τέλος, ότι τα έξοδα μετακίνησης των μαθητών 
καλύφθηκαν και στις δύο περιπτώσεις από το ΠΙΟΠ. 
Αξιολόγηση: οι μαθητές έμειναν ενθουσιασμένοι από τη συμμετοχή στο 
πρόγραμμα, όπως φάνηκε από τις εντυπώσεις που κατέγραψε η αξιολογήτρια του 
προγράμματος Δρ. Δήμητρα Μπεγλικούδη, Σχολική Σύμβουλος,  η οποία 
επισκέφθηκε το σχολείο το Δεκέμβριο, μίλησε με τους μαθητές  και παρουσίασε τις 
απόψεις τους στην Ημερίδα παρουσίασης του προγράμματος ΠΑΥΣΑΝΙΑΣ, που 
πραγματοποιήθηκε στις 31 Μαρτίου 2016 στο Ιωνικό Κέντρο στην Πλάκα. Τα παιδιά 
εστίασαν στη βιωματικότητα της δράσης και υπογράμμισαν ότι είχαν την ευκαιρία 
να συνδέσουν  τις γνώσεις που αποκτούν μέσα στην τάξη με τα εκθέματα των 
μουσείων και να δουν τελικά το μουσείο ως προέκταση της σχολικής αίθουσας. 
 
 
12) Μαρία Κονταξή, Αρτεμησία Στούμπα, Άνθιμος Χαλκίδης 
 
Συμμετοχή μαθητών με εισηγήσεις στην ημερίδα «Καλές πρακτικές στο μάθημα 
της Πληροφορικής» 
 

Την Τρίτη 12 Απριλίου, 26 μαθητές από όλη τη Β΄τάξη (4 από το Β1, 4 από το Β2, 
6 από το Β3, 4 από το Β4, 4 από το Β5 και 4 από το Β6) συμμετείχαν στην 2η 
ημερίδα «Καλές πρακτικές τάξης Μαθητών και Καθηγητών σε μαθήματα 
Πληροφορικής», με τρεις εισηγήσεις στο «μαθητικό συνέδριο», στο πλαίσιο της 
διδασκαλίας του μαθήματος της Πληροφορικής. 

Η ημερίδα – μαθητικό συνέδριο, διοργανώθηκε από τον σχολικό σύμβουλο 
Πληροφορικής Α’ Αθήνας Δρ. Βασίλειο Μπελεσιώτη. Η εκδήλωση φιλοξενήθηκε 
στους χώρους του 1ου ΕΚ Αθήνας, Νέστου 4, Αμπελόκηποι. 

 
Οι μαθητές μας συμμετείχαν με τρεις εισηγήσεις στο «μαθητικό συνέδριο» με 
θέματα: 

- «Δίκτυα υπολογιστών παράλληλα με εμπειρία χρήσης και αξιοποίησης 
δημιουργικών εργαλείων/υπηρεσιών, τοπικών και διαδικτυακών» (Β1, Β2, Β6) 

- «Ασφάλεια στο Διαδίκτυο παράλληλα με εμπειρία χρήσης και αξιοποίησης 
δημιουργικών διαδικτυακών εργαλείων/υπηρεσιών (web2.0)» (Β2, Β4, Β5) 

- «Διδασκόμαστε για τα πολύπλοκα συστήματα στη φύση, με αξιοποίηση της 
βιβλιοθήκης μοντέλων της NetLogo» (Β3) 
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και επιπλέον παρακολούθησαν τις αντίστοιχες εισηγήσεις μαθητών από άλλα 
σχολεία. 
Οι μαθητές επεξεργάστηκαν και προετοίμασαν τις παρουσιάσεις τους με τη 
διακριτική επίβλεψη των εκπαιδευτικών τους και με συνεργασία που 
υποστηρίχτηκε από ειδικό μάθημα που δημιουργήθηκε στην η-τάξη. 
http://eclass.sch.gr/courses/G32374/  
Επίσης ετοίμασαν και παρουσίασαν στη διοργάνωση δυο μεγάλα (1Χ3 μέτρα το 
καθένα) πανώ – κολάζ από τις εργασίες τους σχετικά με την ασφάλεια στο 
Διαδίκτυο, που έκανα αρκετή αίσθηση στην ημερίδα. 
Οι μαθητές μας χάρηκαν τόσο την προετοιμασία όσο και την συμμετοχή τους στην 
ημερίδα. Τυπική επιβράβευση της προσπάθειάς τους αποτέλεσε η «βεβαίωση 
εισήγησης» που πήραν όλοι. 
Το πρόγραμμα της διοργάνωσης είναι διαθέσιμο στη διεύθυνση 
http://users.sch.gr/vbelesiotis/dbathmia/data_anak_gen/2016_04_12_belesiotis.gr_
kales_praktikes_progr_web.pdf  
 
 
13) Κων/να Δαβάκη 
 
Μονοπάτια της ελληνικής επανάστασης 
 
Τμήμα: Γ5 [Σύνολο Μαθητών/τριων 22] 
 
Η δράση εντάχθηκε στην πιλοτική εφαρμογή της πράξης « ΠΑΥΣΑΝΙΑΣ 2.0: από το 
σχολείο στο μουσείο», που υλοποιείται από το Πολιτιστικό Ίδρυμα της Τράπεζας 
Πειραιώς και εφαρμόζεται στα μουσεία που ανήκουν στο δίκτυο μουσείων του 
ΠΙΟΠ. Συνδέθηκε με το μάθημα της Ιστορίας (ελληνική επανάσταση). 
Στο πλαίσιο της υλοποίησης της δράσης έγινε μία μονοήμερη εκδρομή στη 
Βιβλιοθήκη και στο Μουσείο Υδροκίνησης στη Δημητσάνα. Στο χώρο της 
Βιβλιοθήκης οι μαθητές ήρθαν σε επαφή με λάβαρα, κειμήλια, βιβλία και 
χειρόγραφα της ελληνικής επανάστασης και όχι μόνο. Στο Υπαίθριο Μουσείο 
Υδροκίνησης, οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να κατανοήσουν τη σημασία της 
υδροκίνησης στην παραδοσιακή κοινωνία: είδαν από κοντά τη διαδικασία της 
νεροτριβής και τον αλευρόμυλο, το βυρσοδεψείο με τα διάφορα στάδια 
επεξεργασίας των δερμάτων και τον μπαρουτόμυλο, ισχυρό στοιχείο της 
πολιτισμικής ταυτότητας της περιοχής και στενά δεμένο με την παρουσία της 
Δημητσάνας στον αγώνα του 1821. 
 
 
14) Κων/να Δαβάκη 
Αρχαία Νέμεα 
 
Τμήματα: Α5, Β4, Γ3 & Γ5 [Σύνολο Μαθητών/τριών 47] 
Μαθητές και μαθήτριες συμμετείχαν στην αναβίωση των αρχαίων αγώνων στις 
11/06 στο αρχαίο στάδιο της Νεμέας. Η επίσκεψη συνοδευόταν και από περιήγηση 
στον αρχαιολογικό χώρο της Αρχαίας Νεμέας.  
 

http://eclass.sch.gr/courses/G32374/
http://users.sch.gr/vbelesiotis/dbathmia/data_anak_gen/2016_04_12_belesiotis.gr_kales_praktikes_progr_web.pdf
http://users.sch.gr/vbelesiotis/dbathmia/data_anak_gen/2016_04_12_belesiotis.gr_kales_praktikes_progr_web.pdf
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15) Κ. Δαβάκη, Ε. Ζιάκα, Α. Λαζαρίδης 
Προσανατολισμός 
 
Τμήματα: Β4, Γ3, Γ5 [Σύνολο Μαθητών/τριων 63] 
 
Μαθητές των ανωτέρω τμημάτων συμμετείχαν σε αγώνες προσανατολισμού στις 
16/01 και στις 17/01 στην Αριδαία και το Πάρκο Καταρρακτών της Έδεσσας 
αντίστοιχα. Στην τριήμερη επίσκεψη στο νομό Πέλλης με ιδιαίτερη σημασία για τον 
Μακεδονικό αγώνα, τους Βαλκανικούς και τον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο οι 
μαθητές/τριες είχαν την ευκαιρία να θαυμάσουν φυσιολατρικά τοπία απαράμιλλης 
ομορφιάς [Λουτρά Πόζαρ/Πάρκο Καταρρακτών Έδεσσας], τόπους προσκυνήματος 
με ιδιαίτερα στοιχεία αγιογραφίας [Μονή Αρχαγγέλου], το Παλαιοντολογικό και 
Λαογραφικό Μουσείο της Αριδαίας. Η επίσκεψη ολοκληρώθηκε με ξενάγηση στο 
Μουσείο της Βεργίνας. 
 
 
 
16) Ξένη Σκαρτσή 
 
Γιώργος Σαραντάρης. Ο ποιητής και το έργο του, Φεβρουάριος -Απρίλιος 2016 
 
Οι μαθητές ήρθαν σε επαφή με βασικά στοιχεία της ζωής και του έργου του 
μεγάλου έλληνα ποιητή της γενιάς του 30 Γιώργου Σαραντάρη. 
 Ως  διδακτικό υλικό αξιοποιήθηκαν power point με βιογραφικά στοιχεία μαθητές 
και χαρακτηριστικά της ποίησής του. Επίσης φύλλα εργασίας με αυτοβιογραφικά 
ποιήματα και χαρακτηριστικά ποιήματά του. 
Οι μαθητές έκαναν συνθετικές, ατομικές και ομαδικές εργασίες για τη σύνδεση της 
ζωής και  του έργου του, την προσωπικότητά του, τα χαρακτηριστικά της ποίησής 
του, και έγραψαν ποιήματα και κείμενα με λέξεις, φράσεις και εικόνες από τα 
ποιήματά του. Επίσης, στο μάθημα και με την επίβλεψη της καθηγήτριας της 
Αγγλικής Γλώσσας, μετέφρασαν ποιήματά του στα αγγλικά. 
Το Σαββατοκύριακο 9-10 Απριλίου πραγματοποιήθηκε εκπαιδευτική επίσκεψη στον 
τόπο καταγωγής του, το Λεωνίδειο, με τη συνεργασία του Πολιτιστικού Σωματείου 
«Γ. Σαραντάρης» και του Δήμου Λεωνιδείου. Τα παιδιά επισκέφθηκαν το 
πατρογονικό του ποιητή, σημαντικά πολιτιστικά κτήρια και αξιοθέατα της περιοχής. 
 
Αξιολόγηση 
Οι περισσότεροι μαθητές δούλεψαν με πολύ ενδιαφέρον και συνέπεια, και 
παρήγαγαν αξιόλογες συνθετικές εργασίες καθώς και πρωτότυπα κείμενα που 
δείχνουν πέραν των άλλων τη δυναμική του υπερρεαλισμού στις νεαρές ηλικίες 
μαθητών. Η εκπαιδευτική επίσκεψη επίσης κρίνεται πολύ ικανοποιητική 
μορφωτικά, από τους συνοδούς, όσο και από τους μαθητές. 
 
 
17) Ξένη Σκαρτσή 
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Λογοτεχνικές συναντήσεις 
 
Τμήμα Β6 
Στο πλαίσιο της δράσης επιδιώχθηκε η γνωριμία των μαθητών με το έργο και την 
προσωπικότητα  σημαντικών νεοελλήνων δημιουργών, με στόχο την ενδυνάμωση 
της κριτικής τους ικανότητας και του ενδιαφέροντός τους για το αντικείμενο της 
νεοελληνικής λογοτεχνίας. 
Ιδιαίτερος στόχος ήταν η προσωπική ενεργοποίηση των μαθητών στην προσέγγιση 
και ανάλυση ενός λογοτεχνικού έργου με βάση όσα είχαν διδαχθεί στο μάθημα της 
ΝΕ Λογοτεχνίας, με ελαχιστοποίηση της παρέμβασης της διδάσκουσας. 
 
Σε πρώτη φάση η δράση στηρίχθηκε σε «εξ αποσπάσεως διδασκαλία» μέσω της 
ηλεκτρονικής τάξης όπου «κρεμάστηκε» σχετικό υλικό από το έργο των δύο 
δημιουργών, οι μαθητές το μελέτησαν στο σπίτι, έκαναν προσωπικές αναλύσεις και 
παρατηρήσεις και παρήγαγαν προσωπικά κείμενα αξιοποιώντας φράσεις και ιδέες 
των κειμένων και ποιημάτων.  
Σε δεύτερη φάση συζήτησαν τα πορίσματά τους σε πρώτη φάση με τη διδάσκουσα 
για μια διδακτική ώρα. 
Τέλος, οι δημιουργοί επισκέφθηκαν τους μαθητές στη διδακτική αίθουσα για 2 
ώρες, άκουσαν τις παρατηρήσεις, τις αναλύσεις και τα κείμενά τους, έλυσαν 
απορίες τους και συζήτησαν μαζί τους για τον τρόπο δημιουργίας των έργων τους  
 
Α. Έλενα Νούσια, Κατά πόδας, ύψιλον/βιβλία, Ιανουάριος 2016 
Αξιοποιήθηκε το βιβλίο της πεζογράφου Έλενας Νούσια Κατά πόδας, συλλογή 
υπερρεαλιστικών διηγημάτων με πολλά παραμυθιακά στοιχεία που κρίθηκαν 
πρόσφορα για την ηλικία και τις εμπειρίες των μαθητών. Οι μαθητές διάβασαν 
επιλεγμένα διηγήματα από τη συλλογή, έγραψαν προσωπικά κείμενα και 
προετοίμασαν μόνοι τους σειρά ερωτήσεων για τη ζωντανή συνάντησή τους με τη 
δημιουργό. 
 
Β. Ζέφη Δαράκη, Φεβρουάριος/Μάρτιος 2016 
Αναρτήθηκαν στην ηλεκτρονική τάξη διαδοχικά και σε διάστημα 2 εβδομάδων α. 
κείμενο που έγραψε η κυρία Δαράκη ειδικά για τα παιδιά με τίτλο «Πριν απ’ το 
ποίημα μιλώντας για το ποίημα σ’ έναν νέο μαθητή» και αντικείμενο τα 
χαρακτηριστικά και τον τρόπο προσέγγισης ενός ποιητικού κειμένου, β. μονόστιχα 
και δίστιχα αποσπάσματα από το έργο της, γ. ολόκληρα ποιήματα.  
Σε δεύτερη φάση επισκέφθηκε την τάξη η βραβευμένη ποιήτρια, συζήτησε με τα 
παιδιά, άκουσε τα κείμενα και τις παρατηρήσεις τους και έλυσε απορίες τους. 
 
Αξιολόγηση 
Η δράση ενεργοποίησε τόσο στην ανάλυση όσο και στην παραγωγή πρωτότυπου 
δημιουργικού λόγου μεγάλο μέρους της τάξης, και μαθητές που δεν είχαν 
ενεργοποιηθεί ως εκείνη τη στιγμή. Ιδιαίτερα θετικό θεωρείται πως τα παιδιά 
δούλεψαν μόνα τους, στο σπίτι, με συνέπεια και και πολύ παραγωγικά, χωρίς 
παρέμβαση της διδάσκουσας.  
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Τα παιδιά έδειξαν μεγάλο ενδιαφέρον για τη δραστηριότητα, και ενθουσιασμό για 
τη δυνατότητα να γνωρίσουν από κοντά σύγχρονους έλληνες δημιουργούς και να 
συζητήσουν μαζί τους ζωντανά. 
Πρέπει να σημειωθεί η σημαντική συμβολή των προσκεκλημένων δημιουργών στην 
επιτυχία της δραστηριότητας, που με την προσηνή συμπεριφορά τους και το 
ενδιαφέρον τους κέρδισαν την προσοχή και το θαυμασμό των μαθητών. 
Ακόμα τα πολύ θετικά σχόλια των ίδιων των δημιουργών που εντυπωσιάστηκαν 
από τις παρατηρήσεις και τη συζήτησή τους με τους μαθητές, που δείχνει την 
έμφυτη κλίση και το ενδιαφέρον των νεαρών μαθητών για το μάθημα της 
λογοτεχνίας 
 
 
18) Ε Δημουλά, Α Στούμπα, Δ Διαμαντίδης 
 

Θέμα Κατασκευές με τον υπολογιστή: κινούμενες 
αναπαραστάσεις και μοντέλα. 

Χρόνος 
διεξαγωγής 

 18 Απριλίου 2016 και 20 Απριλίου 2016 

Τμήμα Γ5 

Εμπλεκόμενα 
γνωστικά 
αντικείμενα 

Πληροφορική, Μαθηματικά 
4 ώρες από το Μάθημα των ΤΠΕ στο εργαστήριο 
Πληροφορικής και 1 ώρα στην τάξη των 
Μαθηματικών 

Διδάσκοντες 
καθηγητές 

Ε Δημουλά, Α Στούμπα, Δ Διαμαντίδης  
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Περίληψη (μέχρι 
200 λέξεις) 

Ο Καθηγητής Meurig Beynon και η ομάδα του από 
το πανεπιστήμιο του Warwick, που αναπτύσσουν 
το προγραμματιστικό εργαλείο JS-Eden στα πλαίσια 
του προγράμματος Construit 
(http://construit.org/project/about/) δίδαξαν στους 
μαθητές τη χρήση του παραπάνω εργαλείου. 
Στόχοι της παραπάνω δραστηριότητας ήταν οι 
μαθητές α) να εξοικειωθούν με τον 
προγραμματισμό με σύνταξη εντολών (σε 
αντιδιαστολή με τις «εικονικές εντολές» του 
scratch) β) να κατασκευάσουν γεωμετρικά σχήματα 
στην οθόνη αξιοποιώντας τις γνώσεις τους από τα 
μαθηματικά γ) να δώσουν κίνηση στα γεωμετρικά 
σχήματα στον δυναμικό καμβά της οθόνης (σε 
αντιδιαστολή με το τετράδιο) κατασκευάζοντας 
ουσιαστικά δυναμικές αναπαραστάσεις σχημάτων 
που διατηρούν τις ιδιότητές τους καθώς κινούνται 
δ) να πειραματιστούν με εικονικά μοντέλα (όπως 
το ηλιακό σύστημα).  
Τέλος δυο ημέρες μετά οι μαθητές συμπλήρωσαν 
ερωτηματολόγια όπου διατύπωσαν τις σκέψεις 
τους σε σχέση με την εμπειρία τους αυτή.   
 
Για την τάξη του Γ5 η συγκεκριμένη δραστηριότητα: 
α) Υπήρξε μια παραπέρα εξοικείωση με τον 
προγραμματισμό με σύνταξη εντολών και με την 
κατασκευή μοντέλων με τη βοήθεια του 
υπολογιστή, καθώς είχανε ήδη πειραματιστεί και 
με τα δύο όταν γιορτάστηκαν η «Εβδομάδα της 
Πληροφορικής» και η «ώρα του κώδικα» στις 10-
18/10/2015 και 7-11/12/2015 αντίστοιχα. 
(http://eclass.sch.gr/modules/document/index.php
?course=G32347&openDir=/56673086tYpC 
και  
http://eclass.sch.gr/modules/document/index.php?
course=G32347&openDir=/5667304eLPRO) 
β)έδωσε τη δυνατότητα της συγκεκριμενοποίησης 
των μαθηματικών εννοιών και των 
τριγωνομετρικών σχέσεων και συμμεταβολών κατά 
την κατασκευή στατικών και κινούμενων 
αναπαραστάσεων καθώς και μοντέλων. Με αυτό 
τον τρόπο οι μαθηματικές έννοιες (από γνωστικές 
αναφορές) τίθενται ως έννοιες σε χρήση. Σαν 
αποτέλεσμα οι μαθητές εμπλουτίζουν τις εικόνες 
που έχουν για τις έννοιες αυτές. 
 
Για την ερευνητική ομάδα αποτελεί μέρος της 

http://www2.warwick.ac.uk/sitebuilder2/api/ajax/emailOwner.htm?page=%2ffac%2fsci%2fdcs%2fresearch%2fem%2fconstruit%2fyear2%2fc15%2fforteachers%2fissues
http://eclass.sch.gr/modules/document/index.php?course=G32347&openDir=/56673086tYpC
http://eclass.sch.gr/modules/document/index.php?course=G32347&openDir=/56673086tYpC
http://eclass.sch.gr/modules/document/index.php?course=G32347&openDir=/5667304eLPRO
http://eclass.sch.gr/modules/document/index.php?course=G32347&openDir=/5667304eLPRO
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ερευνάς τους. 
 
 
Το φύλλο εργασίας που χρησιμοποίησαν οι 
μαθητές υπάρχει εδώ: 
http://www2.warwick.ac.uk/fac/sci/dcs/research/e
m/construit/year2/c15/gettingstartedwithjsedenc1
5apr15.pdf 
 
 

Αξιολόγηση (μέχρι 
100 λέξεις) 

Η πρώτη αξιολόγηση της δράσης από τα παιδιά, 
τους διδάσκοντες και την ερευνητική ομάδα ήταν 
θετική. Τα δεδομένα που έχουν συλλεχτεί θα 
υποστούν επεξεργασία από την ερευνητική ομάδα. 
 
 
 

 
 
19) Ε. Μαρματσούρη & Α. Στούμπα 
 

Θέμα Περιγράφοντας το Περιβάλλον σε 5 «γλώσσες»  

Χρόνος διεξαγωγής  26/2 /2016 / 6η,7η ώρα 
15/4/2016 6η 7η ώρα  

Τμήμα Γ6 

Εμπλεκόμενα γνωστικά 
αντικείμενα 

Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, Πληροφορική, 
Γαλλικά 

Διδάσκοντες καθηγητές κ.Μαρματσούρη. Κ.Στούμπα.  

http://www2.warwick.ac.uk/fac/sci/dcs/research/em/construit/year2/c15/gettingstartedwithjsedenc15apr15.pdf
http://www2.warwick.ac.uk/fac/sci/dcs/research/em/construit/year2/c15/gettingstartedwithjsedenc15apr15.pdf
http://www2.warwick.ac.uk/fac/sci/dcs/research/em/construit/year2/c15/gettingstartedwithjsedenc15apr15.pdf
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Περίληψη (μέχρι 200 λέξεις) Στα πλαίσια της διάχυσης της Περιβαλλοντικής 
Εκπαίδευσης στα μαθήματα του αναλυτικού 
προγράμματος διατέθηκαν 2 2ωρα από το 
μάθημα των Γαλλικών ώστε οι μαθητές να 
προβληματιστούν για τα Περιβαλλοντικά 
προβλήματα που απασχολούν την πατρίδα τους, 
και την ευρύτερη περιοχή τους (Μεσόγειος). Η 
προσπάθεια έγινε σε συνεργασία με το σχολείο 
Ecole préparatoire pilote Μégrine της Τυνησίας. 
Για την επικοινωνία χρησιμοποιήθηκε η 
πλατφόρμα etwinning και το skype. 
Οι Τυνήσιοι μαθητές περιέγραψαν με ζωγραφιές 
το πρόβλημα της ατμοσφαιρικής ρύπανσης. Οι 
Έλληνες μαθητές ερμήνευσαν σε σύντομες 
παραγράφους τις ζωγραφιές χρησιμοποιώντας 3 
Γλώσσες: Γαλλικά Αγγλικά και Ελληνικά.  
Οι Έλληνες Μαθητές δημιούργησαν αντίστοιχες 
ζωγραφιές για το πρόβλημα της ρύπανσης των 
υδάτων, για τις οποίες δεν κατέστη δυνατό να 
υπάρξει αντίστοιχη ερμηνεία από τους Τυνήσιους 
μαθητές, λόγω της λήξης του διδακτικού έτους  
 
Επισυνάπτεται σε μορφή ηλεκτρονικού 
περιοδικού (pdf) η παρουσίαση για την 
ατμοσφαιρική που προέκυψε. 

 

Αξιολόγηση (μέχρι 100 λέξεις) Οι διαφορετικές περίοδοι σχολικών αργιών στις 
δυο χώρες δυσκόλεψαν τον συντονισμό με 
αποτέλεσμα να μην ολοκληρωθεί η δράση. 
Λειτούργησε όμως η δράση σαν μια αφορμή για 
έκφραση των ιδεών των μαθητών και 
προβληματισμό σε δυο σοβαρά Περιβαλλοντικά 
θέματα.  
 
 
 

 
 
20) Τίνα Πασχαλιώρη 
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ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΡΑΣΗΣ : «Ο θεσμός των Α.Δ.Α. : Ο ρόλος του Συνηγόρου του Καταναλωτή» 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ : Σ. Πασχαλιώρη, ΠΕ13 

ΜΑΘΗΜΑ : Κ.Π.Α. & Τοπική Ιστορία 

ΤΜΗΜΑΤΑ : Γ2 & Γ6 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 21.12.2015 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : Επισκέφθηκε το σχολείο ο κ. Αριστοτέλης Σταμούλας, Ειδικός 
Επιστήμονας του Συνηγόρου του Καταναλωτή/Ευρωπαϊκού 
Κέντρου Καταναλωτή. Στόχος της εκπαιδευτικής αυτής επίσκεψης 
ήταν α) να κατανοήσουν οι μαθητές/ριες την έννοια και 
λειτουργικότητα των Ανεξαρτήτων Διοικητικών Αρχών στη χώρα 
μας και ειδικότερα β) να γνωρίσουν το έργο και προβληματιστούν 
για τη σημασία του Συνηγόρου του Καταναλωτή όσον αφορά τη 
διευθέτηση ποικίλων προβλημάτων που άπτονται πλήθους  
συναλλαγών-αγορών μας. Ο κ. Σταμούλης για δύο συνεχόμενες 
διδακτικές ώρες συζήτησε με τα παιδιά, παρουσίασε το πλαίσιο 
λειτουργίας των Α.Δ.Α. και του Συνηγόρου του Καταναλωτή 
ειδικότερα, τους διένειμε σημειώσεις που είχε διαμορφώσει, 
ενημερωτικό υλικό και αναμνηστικά δώρα και απάντησε σε 
πλήθος ερωτημάτων που του υπέβαλαν οι μαθητές/ριες μας. Η 
επαφή με τον εν λόγω φορέα συνέβαλε στο να αντλήσουν οι 
μαθητές/ριες πληροφορίες και για το μάθημα της Τοπικής 
Ιστορίας όπου σε ομάδες ανέλαβαν να συγκεντρώσουν 
πληροφορίες για τη οργάνωση, λειτουργία και ιστορία διαφόρων 
φορέων που έχουν την έδρα τους κοντά στο σχολείο. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
21) Τίνα Πασχαλιώρη 
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ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΡΑΣΗΣ : Γνωρίζω το Ελεγκτικό Συνέδριο – Ο έλεγχος των δημόσιων 
οικονομικών στο ελληνικό κράτος & σε λοιπά κράτη-μέλη της Ε.Ε. 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ : Σ.Πασχαλιώρη 

ΜΑΘΗΜΑ : ΚΠΑ 

ΤΜΗΜΑ : Γ1 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : Φεβρουάριος 2016 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : Στόχος ήταν οι μαθητές/ριες α) να κατανοήσουν το δικαστηριακό 
σύστημα της χώρας μας, β) να γνωρίσουν τον ρόλο-αρμοδιότητες 
των ανωτάτων δικαστηρίων της χώρας μας, γ) να γνωρίσουν την 
ιστορία και συνειδητοποιήσουν τη σημασία του Ελεγκτικού 
Συνεδρίου στη διαχείριση του δημόσιου χρήματος, δ) να 
εντοπίσουν πιθανές παθογένειες-δυσλειτουργίες του θεσμού και 
να προβληματιστούν για τα αίτιά τους, δ) να συσχετίσουν τον 
ρόλο και λειτουργία του με αντίστοιχα όργανα-δικαστήρια σε 
άλλα κράτη-μέλη της Ε.Ε. αλλά και σε επίπεδο οργάνωσης της 
ίδιας της Ε.Ε.. Στο πλαίσιο της δράσης οι μαθητές/ριες 
επισκέφθηκαν, κατόπιν πρόσκλησης, συνοδεία της Διευθύντριας 
του σχολείου μας και της υπεύθυνης καθηγήτριας, στις 5.2.2016 
για ένα δίωρο το Ε.Σ.. Ενημερώθηκαν για την ιστορία, οργάνωση 
και λειτουργία του από την πάρεδρο κα Ευπραξία Δημολιού, 
παρακολούθησαν τη συνεδρίαση  του 3ου Τμήματος και στη 
συνέχεια συνομίλησαν με τον πρόεδρο του Τμήματος, κ. Σαρμά, 
αλλά και όλα τα μέλη της σύνθεσης. Η  μετάβαση έγινε με τα 
πόδια καθώς το Ε.Σ. βρίσκεται επί της Τσόχα. Της επίσκεψης 
ακολούθησε η εκπόνηση εργασιών από τους μαθητές/ριες, με 
βάση φύλλο εργασίας, που εστίαζαν, μεταξύ άλλων, και στη 
διακρίβωση σχέσεων Ελεγκτικού Συνεδρίου και αντίστοιχων 
οργάνων λοιπών κρατών-μελών της Ε.Ε. 
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22) Τίνα Πασχαλιώρη 

 
 
23) Πατεράκη Όλγα 
 
Τμήμα: Γ5 
 Γλωσσολογία 
Ημερομηνία: 19 Φεβρουαρίου 2016 
Ομιλία της κ. Δελβερούδη Ρέας, Αναπληρώτριας Καθηγήτριας Γλωσσολογίας του 
Τμ. Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του ΕΚΠΑ προς τους μαθητές της Γ΄ τάξης, 
με θέμα «Τι είναι γλώσσα: μύθοι και αλήθειες». 
Σύντομη περιγραφή μαθητών: 
Στους μαθητές άρεσε ιδιαίτερα η παρουσίαση λέξεων-δανείων που χρησιμοποιούν 
στην καθημερινή τους γλώσσα και δεν ήξεραν ότι είναι ξένες και όχι ελληνικές. 
Επίσης, τους ενδιέφερε πολύ η άποψη απομυθοποίησης του στερεότυπου ότι «οι 
νέοι δεν ξέρουν να μιλούν» (επειδή απο-ενοχοποιήθηκαν). 
 
 
24) Πατεράκη Όλγα 
 
Τμήμα: B1 
Ξένη γλώσσα-Λογοτεχνία 
Ημερομηνία: Παρασκευή 12 Φεβρουαρίου 2016, ώρα: 9-11π.μ. 
Ομιλία και συζήτηση του Δημητρίου-Κων/νου Ρομπολή, Αναπληρωτή Καθηγητή 
του Τμήματος Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του ΕΚΠΑ, με μαθητές της Β1 
τάξης με θέμα  «Τι είναι λογοτεχνία;». 
Σύντομη περιγραφή μαθητών: 
Στους μαθητές άρεσαν: οι  προσωπικές μαρτυρίες του ομιλητή, η ειλικρίνεια και 
αυθεντικότητα του,  το ότι δεν δίστασε να τους «ανοιχτεί».  
 
 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΡΑΣΗΣ : «Μιλάμε για την Ε.Ε.» 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ : Σ. Πασχαλιώρη, ΠΕ13 

ΜΑΘΗΜΑ : Κ.Π.Α. 

ΤΜΗΜΑ : Γ3 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 19.04.2016 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : Επισκέφθηκε το σχολείο ο κ. Α. Καπετανίδης ως εκπρόσωπος του 
Γραφείου Ενημέρωσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην 
Ελλάδα και συζήτησε με τους μαθητές και τις μαθήτριες για 
θέματα που άπτονται της Ε.Ε. και, ειδικότερα, του ρόλου του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην καθημερινότητά μας. Η επίσκεψη 
στόχευε, μεταξύ άλλων, στο να επιλύσει απορίες των 
μαθητών/ριών μας που είχαν προκύψει κατά τη διεξαγωγή 
ερευνών για θέματα που αφορούν στην Ε.Ε., όπως «Ε.Ε. & 
μεταναστευτικό», «Ε.Ε. & εκπαίδευση» κ.ά., αλλά και να ενισχύσει 
τον δημιουργικό προβληματισμό αναφορικά με την Ε.Ε. 
γενικότερα. 
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25) Κοκολάκη Μαρία 
 
Τον περασμένο Μάιο, η χορωδία του σχολείου μας είχε τη μοναδική  ευκαιρία να 
 συνεργαστεί με καλλιτέχνες της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, και να παρουσιάσει για 
πρώτη φορά στην Ελλάδα την οπερέτα για σχολεία του G.Holst, '' Η Ιδέα '' .  
Το έργο δουλεύτηκε επισταμμένα μέσα στη χρονιά κατά τις ώρες  του Ομίλου 
Μουσικής, με τις οδηγίες του μαέστρου Νίκου Βασιλείου και του σκηνοθέτη Σίμου 
Παπαναστασόπουλου, και παρουσιάστηκε στο αμφιθέατρο του σχολείου στα 
πλαίσια της '' Καλλιτεχνικής βραδιάς '' και στον Πολυχώρο του Δήμου Αθηναίων σε 
ανοιχτή εκδήλωση . 
 
 
26) Χ. Καλλιτσάκη, Ε. Μητσοπούλου, Ν. Ρουμπάνη 
 
Ανθρώπινα δικαιώματα στην πράξη 
Το σχολείο μας ήταν το μόνο σχολείο που εκπροσώπησε τη χώρα μας στην 4η 
Θερινή Ακαδημία Νοτιοανατολικής Ευρώπης «Ανθρώπινα δικαιώματα σε δράση», 
που οργανώθηκε στο Μαυροβούνιο από 19-27 Ιουνίου 2015, με οργανωτές το 
Συμβούλιο της Ευρώπης, το Κέντρο Wergeland και το Υπουργείο Παιδείας του 
Μαυροβουνίου. 
Σκοπός της Ακαδημίας είναι να προσφέρει εκπαίδευση σε εκπαιδευτικούς, 
διευθυντές σχολείων, εκπροσώπους ενώσεων γονέων ή ΜΚΟ, ώστε να υλοποιήσουν 
και να προωθήσουν τις αρχές της Εκπαίδευσης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και 
την ιδιότητα του Δημοκρατικού Πολίτη. 
Σε εφαρμογή του σχεδίου δράσης που κατέθεσε η ομάδα που εκπροσώπησε το 
σχολείο μας (Καλλιτσάκη, Μητσοπούλου, Ρουμπάνη), οργανώθηκαν δύο σεμινάρια 
για εκπαιδευτικούς, ία ημερίδα σε συνεργασία με το Σύλλογο Γονέων για την 
Ασφάλεια στο Διαδίκτυο και τα δικαιώματα των παιδιών, έγινε προσπάθεια 
ευαισθητοποίησης των μαθητών με αφορμή τις εκλογές του 15μελούς μαθητικού 
συμβουλίου και οργανώθηκαν σχετικές δραστηριότητες στο πλαίσιο μαθημάτων 
όπως η Νεοελληνική Γλώσσα, τα Καλλιτεχνικά, τα Θρησκευτικά, η ΚΠΑ κ.α, με χρήση 
σχετικού υλικού από το Συμβούλιο της Ευρώπης. 
 
 
27) Χιόνη Μαρία 
Stop and Think Campaign 
The Stop and Think Campaign was launched in order to raise awareness of injuries 
caused at school and how to prevent them.  The B2 and B4 English classes were 
involved. 
The first part of the campaign involved the students creating catchy posters 
emphasizing that children should stop and think about their safety before acting.  
The posters were placed all around the school. 
The second part involved the students of B2 and B4 to be put in groups and create 
presentations to show the other classes, mostly first year students.  Topics were 
chosen by the children.  Some included: 
‘How to prevent injuries while playing sports’. 
‘Serious injuries which can lead to permanent damage’ 
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‘How to go down the stairs safely’ (video) 
‘Playing safely in the school yard’ 
The interactive presentations were shown to all of the first year students.  After each 
presentation, much discussion followed which led to raising the awareness as to how 
serious the problem is. The children participating in the creation of the campaign felt 
a great deal of satisfaction after seeing the results of their efforts.  The rate of school 
injuries decreased. 
 
 
28) Λαζαρίδης Αλέξανδρος 
Αθλητικές δραστηριότητες στη Φύση 
1) Υπαίθριες δραστηριότητες στη θάλασσα (Στις 3 Οκτωβρίου μαθητές του σχολείο 

απέδρασαν σε παραλία της Αττικής δοκιμάζοντας τις δυνάμεις τους στο 
θαλάσσιο σκι και κάνοντας γυμναστικές ασκήσεις στην άμμο) 

2) Διάσχιση φαραγγιού στην Οίτη κάνοντας πεζοπορία στο μονοπάτι των 
Φαρμακίδων (Στις 28 Οκτωβρίου, οι μαθητές έκαναν πεζοπορία στο μονοπάτι 
των Φαρμακίδων προς το φαράγγι Ροδόκαλο καταλήγωντας στον Κρεμαστό 
καταρράκτη. Επέστρεψαν στην είσοδο του φαραγγιού διασχίζοντάς το με 
τέσσερις καταρριχήσεις απολαμβάνοντας τη φύση μέσα σε κλίμα αθλητικής 
ψυχαγωγίας και ομαδικότητας) 

3) Rafting στην Αρκαδία (Στις 23 Ιανουαρίου 2016, 32 μαθητές όλων των τάξεων 
του σχολείου συμμετείχαν σε δραστηριότητα πλεύσης με βάρκες στους 
ποταμούς Λούσιο και Αλφειό) 

 
 

Ποσοτική αποτίμηση του δείκτη:  1 2 3 4 

    


 

Δείκτης 12: Φοίτηση και διαρροή των μαθητών 
 
Περιγραφική αποτίμηση του δείκτη   

Το σχολείο γενικά δεν αντιμετωπίζει προβλήματα φοίτησης και μαθηματικής 
διαρροής. Υπάρχει καθημερινή παρακολούθηση της φοίτησης των μαθητών και 
επικοινωνία με τους γονείς σε περίπτωση απουσίας μαθητών και στις ελάχιστες 
περιπτώσεις που εμφανίστηκαν ανάλογα περιστατικά αναπτύχθηκαν επιτυχείς 
πρωτοβουλίες για την ανάσχεσή τους. Στους 487 μαθητές που είναι εγγεγραμμένοι 
στο σχολείο, ένας κηρύχτηκε κατ΄  ιδίαν διδαχθείς και ένας αλλοδαπός μαθητής δεν 
έχει επανεγγραφεί στη Γ τάξη.  
 
 

Ποσοτική αποτίμηση του δείκτη:  1 2 3 4 

    


 

Δείκτης 13: Επιτεύγματα και πρόοδος των μαθητών 
 
Περιγραφική αποτίμηση του δείκτη   
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Υπάρχει συστηματική παρακολούθηση της επίδοσης των μαθητών και 
μηχανοργανωμένη καταγραφή των επιδόσεων τους κατά τάξη, τμήμα και μάθημα 
που παρέχει τη δυνατότητα συγκριτικών στατιστικών επεξεργασιών ανά τρίμηνο και 
συνολικά ανά έτος, με αποτελέσματα τα οποία  παρέχουν τη δυνατότητα 
ολοκληρωμένης εικόνας. Υπάρχει μία διαρκής συζήτηση στο Σύλλογο των 
Διδασκόντων ως προς το ζήτημα της ομογενοποίησης των κριτηρίων της 
αξιολόγησης χωρίς να είναι πάντοτε δυνατή μία συμφωνία σε ένα κοινό πλαίσιο 
από το σύνολο των διδασκόντων. 

Η γενική εικόνα σχετικά με τις επιδόσεις των μαθητών ως προς τους στόχους 
και τα περιεχόμενα του προγράμματος σπουδών μπορεί να χαρακτηριστεί γενικά 
ικανοποιητική, όπως φαίνεται και από τους παρακάτω πίνακες. 
                                                

Επιδόσεις των μαθητών 2013-2014 
 
 

 
 

 
Επιδόσεις των μαθητών 2014-2015  

 

Μέτρια Καλά Πολύ Καλά Άριστα 

Α Β Γ Α Β Γ Α Β Γ Α Β Γ 
0 0 0 0 4 28 77 85 89 86 71 43 

 
Επιδόσεις των μαθητών 2015-2016  

Μέτρια Καλά Πολύ Καλά Άριστα 

Α Β Γ Α Β Γ Α Β Γ Α Β Γ 
   19 1 5 101 74 79 39 87 78 

 
Το σχολικό έτος 2015-2016 προβιβάστηκαν ή απολύθηκαν 483 από τους 486 

μαθητές που συμμετείχαν στις εξετάσεις περιόδου Μαΐου-Ιουνίου. Δύο μαθητές της 
Α τάξης παραπέμπονται για τις εξετάσεις περιόδου Σεπτεμβρίου και ένας 
απορρίπτεται. Ένας μαθητής της Γ είχε απορριφθεί λόγω ανεπαρκούς φοίτησης. 

 
Αξίζει να αναφέρουμε την επιτυχή συμμετοχή  μαθητών σε διαγωνισμούς. 

Συγκεκριμένα: 
1) 16 από τους 58 μαθητές της Β΄ και Γ΄ τάξης που συμμετείχαν στο διαγωνισμό 

Μαθηματικών της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας διακρίθηκαν και πέρασαν 
στην επόμενη φάση στην οποία διακρίθηκαν 3 από αυτούς και πέρασαν στην 
Τρίτη φάση. 

2) 11 μαθητές  συμμετείχαν στο διαγωνισμό "Βιντεομουσεία, η δική μας γνώμη" 
του Καρπού. Από αυτούς 4 μαθητές προκρίθηκαν στην τελική φάση και 
βραβεύτηκαν στην τελετή λήξης που έγινε την Πέμπτη 18 Φεβρουαρίου 2016  
στο Υπουργείο Παιδείας. 

3) Διάκριση της ομάδας του σχολείου (3 μαθητές) στο 2ο Πειραματικό Διαγωνισμό 
Γυμνασίων στις Φυσικές Επιστήμες  “Πειραματίζομαι Ερευνώ και Ανακαλύπτω 
2016”. Ο διαγωνισμός διοργανώθηκε από τη Δ.Δ.Ε. Α΄ Αθήνας και 
πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 2 Απριλίου 2016 στο 2ο Π ΓΕΛ Αθήνας. 

Μέτρια Καλά Πολύ Καλά Άριστα 

Α Β Γ Α Β Γ Α Β Γ Α Β Γ 
0 0 0 5 21 39 89 85 84 68 52 38 
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4) Στον 4ο Πανελλήνιο Μαθητικό Διαγωνισμό Φυσικής Γυμνασίου 2016 (της Ένωσης 
Ελλήνων Φυσικών) δήλωσαν συμμετοχή περίπου 25 μαθητές της Β’ και Γ’ 
Γυμνασίου. Ένας μαθητής πήρε βραβείο και τρεις μαθητές πήραν έπαινο. 

5) Στον Πανελλήνιο Διαγωνισμό Φυσικής "Αριστοτέλης" 2016 συμμετείχαν 20 
μαθητές της Β Γυμνασίου και πρώτευσαν 4 από αυτούς. 

6) Στον 21ο Πανελλήνιο Μαθητικό Διαγωνισμό Αστρονομίας & Διαστημικής 2016 
συμμετείχε μία μαθήτρια της Β’ Γυμνασίου και πέτυχε να διακριθεί 
καταλαμβάνοντας την 43η  θέση στη σειρά κατάταξης. 

7) Στο διαγωνισμό «Ποιητική συλλογή για το Διαδίκτυο», για την καταπολέμηση της 
ρητορικής μίσους και του διαδικτυακού εκφοβισμού  συμμετείχαν 3 μαθητές οι 
οποίοι και διακρίθηκαν. 

8) Συμμετοχή μίας ομάδας μαθητών (4 μαθητές) σε σχολικό πρωτάθλημα σκάκι.  
9) Στο πλαίσιο του προγράμματος σταδιοδρομίας που υλοποιείται στο σχολείο μας, 

οι μαθητές/ριες συμμετέχουν στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα "Διαγωνισμός 
Κοινωνικής Καινοτομίας". Και οι δύο ομάδες που συμμετείχαν ήταν μέσα στις 
δέκα ομάδες σε πανελλαδικό επίπεδο που προκρίθηκαν στην επόμενη δεύτερη 
φάση. Η πρώτη ομάδα (3 μαθητές) είχε την ονομασία "Κοιτάμε το μέλλον" και 
προκρίθηκε με την επιχειρηματική πρόταση "Οικοενεργούμε". Η δεύτερη ομάδα 
(4 μαθητές) με την ονομασία "Οι Απίθανοι" και προκρίθηκε με την 
επιχειρηματική πρόταση "ΜΕΤΑ".  Η ομάδα «Οι Απίθανοι» κέρδισε το δεύτερο 
βραβείο. 

10) Η ομάδα του προγράμματος σταδιοδρομίας συμμετέχει στον ευρωπαϊκό 
διαγωνισμό "Εικονική Επιχείρηση" τα αποτελέσματα του οποίου θα βγουν τον 
Ιούνιο.  

11) Η ομάδα του προγράμματος σταδιοδρομίας θα συμμετέχει στις εξετάσεις για την 
Πιστοποίηση Επιχειρηματικών Δεξιοτήτων που θα γίνει τέλη Ιουνίου. 

12) Συμμετοχή στο "Μεγάλο Διαγωνισμό Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης για τους 
Μαθητές"  που διοργανώνεται από το Εθνικό Συλλογικό Σύστημα Ανταποδοτικής 
Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών "Ανταποδοτική Ανακύκλωση" και τον 
φιλανθρωπικό οργανισμό της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών "Αποστολή". 

Το σχολείο μας σύμφωνα με το νόμο 3966/11 περί Προτύπων Πειραματικών 
Σχολείων υποστήριζε την εκπαιδευτική αριστεία και δημιουργικότητα. Γνωρίζοντας 
ότι κανείς μαθητής δεν μπορεί να είναι άριστος παντού, το σχολείο μας προσπαθεί 
να ενθαρρύνει τα θετικά στοιχεία κάθε μαθητή. 
 
 

Ποσοτική αποτίμηση του δείκτη:  1 2 3 4 

    


 

Δείκτης 14: Ατομική και κοινωνική ανάπτυξη των μαθητών 
 
Περιγραφική αποτίμηση του δείκτη   

Η λειτουργία 17 ομίλων και 1 προγράμματος, το πλήθος των εκπαιδευτικών 
επισκέψεων και των πολιτιστικών εκδηλώσεων εκτιμάται ότι καλλιεργεί μία μεγάλη 
ποικιλία ενδιαφερόντων, τονώνει την αυτενέργεια και το συλλογικό πνεύμα και 
συμβάλλει αποφασιστικά στην πνευματική και κοινωνική ανάπτυξη των μαθητών 
μας. Επίσης έγινε προετοιμασία των μαθητών που πήραν μέρος στους 
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διαγωνισμούς της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας, με σημαντικές διακρίσεις. 
Ικανοποιητική επίσης μπορεί να χαρακτηριστεί η λειτουργία των πενταμελών 
συμβουλίων των τάξεων και του δεκαπενταμελούς συμβουλίου του σχολείου.  Οι 
μαθητικές κοινότητες συμμετέχουν ενεργά στην οργάνωση των σχολικών εκδρομών 
και φιλανθρωπικών δράσεων. Συγκεκριμένα συμμετείχαν στο πρόγραμμα «Αστέρι 
της ευχής 2015» του Κάνε-Μια-Ευχή Ελλάδος και μάζεψαν 480 ευρώ για την Ύπατη 
Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες. Επίσης οι μαθητές αναλαμβάνουν 
σημαντικές πρωτοβουλίες στην παρουσίαση των Ομίλων και των προγραμμάτων 
στο τέλος της σχολικής χρονιάς. 
 
 

Ποσοτική αποτίμηση του δείκτη:  1 2 3 4 

    


 

Δείκτης 15: Επίτευξη των στόχων του σχολείου 
 

Περιγραφική αποτίμηση του δείκτη   

Γενικές παρατηρήσεις 
1 Λειτουργία του σχολείου, ΕΠΕΣ, διεύθυνση, σύλλογος εκπαιδευτικών και 

συντονιστικά ειδικοτήτων. 
Η αδιατάρακτη συνεχής λειτουργία του σχολείου, περίπου 30 εβδομάδες (147 
ημέρες) κρίνεται ικανοποιητική. Επίσης, παρά τα όποια προβλήματα, 
ικανοποιητικός επίσης κρίνεται και ο ετήσιος προγραμματισμός από το ΕΠΕΣ, τη 
διεύθυνση και το σύλλογο των εκπαιδευτικών. Αξίζει επίσης να επισημανθούν τα 
ιδιαίτερα θετικά αποτελέσματα από τον τρόπο προγραμματισμού των 
εκπαιδευτικών επισκέψεων. Στο σημείο αυτό αξίζει να αναφερθεί ο ιδιαίτερα 
σημαντικός ρόλος που καλούνται να παίξουν τα συντονιστικά των ειδικοτήτων. Η 
συνεισφορά τους στο συντονισμό και τη βελτίωση του εκπαιδευτικού έργου στα 
χρόνια της λειτουργίας τους είναι αδιαμφισβήτητη, ωστόσο στον τομέα αυτό 
έχουμε ακόμη να κάνουμε πολύ δουλειά. Είναι αναγκαία η εξασφάλιση 
σταθερής συνάντησης, η ουσιαστική συνεργασία, ο συστηματικός 
προγραμματισμός, ο σχεδιασμός καινοτομιών, η παραγωγή εκπαιδευτικού 
υλικού, οι αρμοδιότητες συντονιστή, η ατομική δέσμευση στις αποφάσεις της 
ολομέλειας. Όλα αυτά πρέπει να προσδιοριστούν με τη μεγαλύτερη δυνατή 
σαφήνεια με τη διαμόρφωση εσωτερικού κανονισμού των συντονιστικών.   

2 Πρόγραμμα σπουδών και καινοτόμες δράσεις.    
Η έκθεση αυτοαξιολόγησης από τη μία μεριά αναδεικνύει την εστίαση της 
εκπαιδευτικής προσπάθειας στην εφαρμογή του προγράμματος σπουδών και 
από την άλλη σε μία εξαιρετικά πλούσια δέσμη δραστηριοτήτων που σχετίζονται 
με τη λειτουργία των ομίλων, των προγραμμάτων, των εκπαιδευτικών 
επισκέψεων και των άλλων εκπαιδευτικών δράσεων. Οι δραστηριότητες αυτές 
αναπτύσσονται και στο πλαίσιο εφαρμογής του Νέου Προγράμματος Σπουδών 
αλλά και στο πνεύμα των σχετικών προβλέψεων του νόμου 3966/11. Εδώ αξίζει 
να σημειωθεί ότι επεκτάθηκε ο χωρισμός σε επίπεδα στα ξενόγλωσσα τμήματα 
με πολύ θετικά αποτελέσματα και η λειτουργία ισάριθμων ομίλων (Αγγλικών, 
Γαλλικών και Γερμανικών) με τις ξένες γλώσσες που διδάσκονται στο σχολείο. Οι 
όμιλοι αυτοί προετοίμασαν έναν επιλεγμένο αριθμό μαθητών για το Κρατικό 
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Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας. Επίσης αξίζει να αναφερθούν τα θετικά 
αποτελέσματα από τη λειτουργία του προγράμματος CLIL στο μάθημα των 
Αγγλικών σε συνδυασμό με άλλα γνωστικά αντικείμενα: Ιστορία, Νέα Ελληνικά 
και Βιολογία. Επίσης κρίνεται επιτυχής και η διάχυση πρακτικών ΤΠΕ σ’ όλες τις 
ειδικότητες.  
Τέλος, η μέριμνα για την εξισορροπημένη εφαρμογή του κυρίως εκπαιδευτικού 
έργου του σχολείου σε σχέση με τις υπόλοιπες δραστηριότητες πρέπει να είναι 
συνεχής και από το ΕΠΕΣ και από τη διεύθυνση και από το σύλλογο των 
διδασκόντων. Η εκτίμηση που προκύπτει από την έκθεση αυτοαξιολόγησης είναι 
ότι αυτές οι ισορροπίες σε γενικές γραμμές κρατήθηκαν όπως και τα 
προηγούμενα χρόνια. 

3 Η εκτίμηση των μαθητών και των γονέων κηδεμόνων για τη λειτουργία του 
σχολείου και από την επικοινωνία μαζί τους αλλά και από τις απαντήσεις που 
έδωσαν στα σχετικά ερωτηματολόγια κρίνεται θετική. Ο αριθμός των αιτήσεων  
στην κλήρωση για την εισαγωγή μαθητών στην Α’ Γυμνασίου 2016-2017 (393 
μαθητές για 162 θέσεις) αποτελεί ένα στοιχείο κοινωνικής επιβράβευσης του 
εκπαιδευτικού έργου που παράγεται σ’ αυτό το σχολείο.  

4 Τέλος η παραγωγή όλου αυτού του πλούσιου εκπαιδευτικού έργου θέτει εκ των 
πραγμάτων ένα ζήτημα προσανατολισμού και φυσιογνωμίας του σχολείου μας. 
Με άλλα λόγια είναι ανάγκη στο σχεδιασμό του επομένου έτους να δούμε 
περισσότερο στοχευμένα ποιες προτεραιότητες θα επιλέξουμε και σε ποιους 
τομείς ενδεχομένως θα ρίξουμε περισσότερο βάρος. Κρίνεται επίσης αναγκαία η 
διάχυση όλων των καλών πρακτικών που εφαρμόζονται στο σχολείο και που 
δικαιολογούν πλήρως το ρόλο του ως Πειραματικού σχολείου, με την οργάνωση 
σχετικών ημερίδων σε συνεργασία και με άλλα Πειραματικά σχολεία, καθώς και 
με τους Σχολικούς Συμβούλους. 

5  Προτάσεις εκπαιδευτικών του σχολείου μας: 
«Η σταθερή και συστηματική συνεργασία της σχολικής μονάδας με ψυχολόγο-
ους για την λυσιτελή αντιμετώπιση ψυχοπαιδαγωγικών ζητημάτων που αφορούν 
την σχολική μονάδα». 
«Το μάθημα των Καλλιτεχνικών να γίνει συνεχόμενο δίωρο με εργαστήριο». 
«Να στεγαστεί μέρος της αυλής για τις βροχερές μέρες, με στόχο να 
χρησιμοποιείται και για διδακτικούς σκοπούς». 
«Να εισαχθεί ξανά το μάθημα της Σχολικής Κοινωνικής Ζωής στην Α Γυμνασίου 
για να διαμορφώνονται συνεκτικές συνεργαζόμενες ομάδες-τάξεις-σχολική 
κοινωνία». 
 

 

Ποσοτική αποτίμηση του δείκτη:  1 2 3 4 

   


 
 


