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Θεματικός Άξονας 1 

Διδασκαλία, μάθηση και αξιολόγηση 

 

 Για τη λειτουργία του σχολείου ως προς τον άξονα 1 (διδασκαλία-μάθηση-

αξιολόγηση) συγκεντρώσαμε ποσοτικά δεδομένα με τη χρήση ανώνυμου 

ερωτηματολογίου 30 ερωτήσεων πεντάβαθμης κλίμακας Likert (1 = καθόλου, 2 = 

λίγο, 3 = αρκετά, 4 = πολύ, 5 = πάρα πολύ) που διερευνούν τη διδακτική προσέγγιση 

και μεθοδολογία, τους μαθησιακούς στόχους και τις μορφές ανατροφοδότησης, το 

οποίο διανεμήθηκε σε όλους τους διδάσκοντες (19). Τα αποτελέσματα υποβλήθηκαν 

σε περιγραφική στατιστική ανάλυση με τη χρήση του πακέτου SPSS. Επικουρικά, 

στο ερωτηματολόγιο συμπεριλήφθηκαν 10 προαιρετικές διευκρινιστικές 

υποερωτήσεις ανοικτού τύπου και συλλέχθηκαν και ποιοτικά δεδομένα. 

 Συνολικά, κρίνουμε τη λειτουργία του σχολείου μας ως προς τον 1ο άξονα ως 

ιδιαίτερα καλή έως εξαιρετική, εφόσον στη συντριπτική πλειοψηφία των ερωτήσεων 

οι απαντήσεις των διδασκόντων ήταν «πολύ», ενώ η επιλογή «λίγο» ήταν σπάνια.  

 Συγκεκριμένα, η πλειοψηφία των διδασκόντων προγραμματίζει το μάθημα και 

σε καθημερινή και σε ετήσια βάση (ερωτήσεις 1 και 2, διάμεσος 4). Το ίδιο ισχύει και 

για τη χρήση διαφοροποιημένων δραστηριοτήτων, διαβαθμισμένης δυσκολίας, 

μεταξύ των οποίων επιλέγουν οι μαθητές και οι μαθήτριες με βάση το επίπεδο και τα 

ενδιαφέροντά τους, βιωματικών δράσεων, παιχνιδιού ρόλων, δραματοποίησης, 

δημιουργικής γραφής κ.ά., ενώ η διαφοροποίηση οργανωτικών σχημάτων στην τάξη 

(εξατομικευμένης διδασκαλίας, ομάδων κλπ.) είναι λιγότερο εμφανής (ερωτήσεις 3 

και 4, διάμεσος 4 και 3 αντίστοιχα). Ισχυρή είναι η παρουσία καινοτόμων διδακτικών 

πρακτικών (ερώτηση 5, διάμεσος 4) και, συγκεκριμένα, ομαδοσυνεργατικών, συχνά 

διαθεματικών, συνθετικών εργασιών, εννοιολογικών χαρτών, ως απεικόνιση 

κειμενικών ειδών, ψηφιακής πλατφόρμας για τρισδιάστατη απεικόνιση, ενοποιημένης 

διδασκαλίας γλώσσας και περιεχομένου, ενώ η διαθέσιμη τεχνολογία αξιοποιείται 

επίσης σε σημαντικό βαθμό (ερώτηση 7, διάμεσος 4).  

 Στόχος των καινοτομιών είναι η ενεργός συμμετοχή των μαθητών στη 

διδακτική διαδικασία μέσω του καταιγισμού ιδεών, της προσωπικής έκφρασης, των 

παρουσιάσεων, της ομαδοσυνεργατικής μεθοδολογίας, της ανακαλυπτικής μάθησης 

και, σε μικρότερο βαθμό, η αυτονόμησή τους, κυρίως μέσω συζητήσεων για τεχνικές 

μελέτης, διαχείρισης χρόνου, ψυχολογική προετοιμασία για εξετάσεις, καλλιέργεια 
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υπευθυνότητας ή μέσω αντιστροφής ρόλων μαθητή-καθηγητή (ερωτήσεις 6 και 9, 

διάμεσοι 4 και 3 αντίστοιχα). Η καινοτομία συντάσσεται με τη διαμόρφωση 

εκπαιδευτικού υλικού (ερώτηση 11, διάμεσος 4) με γνώμονα τη διεπιστημονικότητα 

(τον συνδυασμό γλώσσας, επιστήμης, ιστορίας, χημείας, τεχνολογίας και φυσικής ή 

μηχανολογίας), καθώς και με τη συνεργατική εξερεύνηση της γνώσης (ερώτηση 18, 

διάμεσος 4). Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει επίσης το γεγονός ότι η συντριπτική 

πλειοψηφία των διδασκόντων θεωρεί ότι υλοποίησε την εξ αποστάσεως διδασκαλία, 

την οποία υπαγόρευσε η πανδημία, πολύ αποτελεσματικά (ερώτηση 10, διάμεσος 4).  

 Τα αποτελέσματα της έρευνάς μας αναδεικνύουν επίσης την προτεραιότητα της 

ενεργοποίησης δεξιοτήτων κριτικής σκέψης (ερώτηση 12, διάμεσος 4) μέσω της 

επαγωγικής μάθησης και της επίλυσης προβλημάτων, της ομαδοσυνεργατικής 

μελέτης περιπτώσεων, της σύγκρισης ιστορικών πηγών, της διατύπωσης 

προβληματισμών και της χρήσης συλλογισμών (ερώτηση 17, διάμεσος 4) με τη 

σύνδεση των ιδεών του Διαφωτισμού με συγκεκριμένες γλωσσικές δομές, την 

αντιστοίχιση ιστορικών γεγονότων άλλων περιόδων με σύγχρονα ιστορικά συμβάντα, 

την παρουσίαση ποικίλων οπτικών, μέσω συζητήσεων και αντιμαχιών, αλλά και, αν 

και λιγότερο, την προώθηση της κριτικής στάσης των μαθητών/μαθητριών απέναντι 

σε όσα εκφράζει η γλώσσα καθώς και της ανάδειξης αναγνωσμάτων που προέρχονται 

από διαφορετικές ιδεολογικές θέσεις (ερώτηση 20, διάμεσος 3). Ταυτόχρονα, 

προτεραιότητα δίνεται στη διαδικασία κριτικής αξιολόγησης με βάση πηγές και 

διαφορετικές μεθόδους (ερώτηση 21, διάμεσος 4), ενώ επιδιώκεται και η σύγκριση 

πληροφοριών από διαφορετικές πηγές (ερώτηση 16, διάμεσος 4). Με την καλλιέργεια 

κριτικών γνωστικών δεξιοτήτων σχετίζεται και η «βαθειά ανάγνωση» (ερώτηση 19), 

η οποία χρειάζεται περαιτέρω ανάπτυξη (διάμεσος 3). 

 Ως προς την καλλιέργεια ήπιων δεξιοτήτων (ερώτηση 13) και την ενθάρρυνση 

λήψης αποφάσεων (ερώτηση 14), τα αποτελέσματα είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικά 

(διάμεσος 4 και στις δύο περιπτώσεις), στην πρώτη περίπτωση χάρη στα Εργαστήρια 

Δεξιοτήτων και στη γενικευσιμότητα των γνώσεων και του τύπου των 

δραστηριοτήτων και την εφαρμογή τους σε διάφορα διδακτικά αντικείμενα, όπως η 

τεχνολογία, η ιστορία, η λογοτεχνία. Όσον αφορά όμως την ευαισθητοποίηση σε 

θέματα περιβάλλοντος και αειφορίας (ερώτηση 15), φαίνεται πως χρειάζεται 

συστηματικότερη αντιμετώπιση (διάμεσος 3).  

 Η σχέση επιστήμης, τεχνολογίας και καθημερινής ζωής αναδεικνύεται μέσω 

της διδασκαλίας στο σχολείο μας (ερώτηση 22, διάμεσος 4), ενώ ο προβληματισμός 
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σε σχέση με την επιστημονική γνώση χρήζει μεγαλύτερης συστηματικότητας 

(ερώτηση 23, διάμεσος 3). Όσον αφορά τις δυνατότητες αισθητικής εμπειρίας 

(ερώτηση 24), διαπιστώνεται ότι είναι σημαντικές (διάμεσος 4), προωθώντας τη 

σχέση μεταξύ των τεχνών, την υποκειμενική προσέγγιση στην καλλιτεχνική 

δημιουργία, παρόλο που οι απαντήσεις καλύπτουν ένα αρκετά και ασυνήθιστα ευρύ 

φάσμα, από «λίγο» σε «πάρα πολύ». Ωστόσο, η σχέση με την τέχνη δε συνοδεύεται 

από ανάλογη σχέση με το παιχνίδι (ερώτηση 30, διάμεσος 3).  

 Τέλος, σχετικά με τις μεθόδους ανατροφοδότησης των μαθητών/μαθητριών, η 

ανατροφοδότηση είναι άμεση και επαρκής (ερώτηση 25, διάμεσος 4), οι εργασίες που 

ανατίθενται επεκτείνουν τη διδασκαλία, λειτουργώντας ανατροφοδοτικά (ερώτηση 

26, διάμεσος 4), οι εργασίες των μαθητών/μαθητριών αποτελούν γνώμονα για την 

εκτίμηση της επίδοσής τους (ερώτηση 28, διάμεσος 4) αλλά, παρόλο που αρκετοί 

διδάσκοντες χρησιμοποιούν διάφορα είδη αξιολόγησης - διαμορφωτική, 

αυτοαξιολόγηση, ετεροαξιολόγηση - χρειάζεται τόνωση της ποικιλίας των μεθόδων 

αξιολόγησης γενικότερα (ερώτηση 27, διάμεσος 3).  

 Συνοψίζοντας, θα λέγαμε ότι, ενώ το σχολείο μας παρουσιάζει μια εξαιρετική 

εικόνα ως προς τον πρώτο άξονα, χρειάζεται ενδυνάμωση το κοινωνικό κομμάτι, 

δηλαδή η σύνδεση της σχολικής τάξης με τις συνθήκες ζωής των μαθητών/μαθητριών 

που ενδεχόμενα επηρεάζουν τη μάθηση (ερώτηση 8, διάμεσος 3) και η συνεργασία με 

άλλους διδάσκοντες για ανατροφοδότηση σε σχέση με τις διδακτικές πρακτικές 

(ερώτηση 29, διάμεσος 3). Επίσης, μπορούμε να εστιάσουμε περισσότερο στη χρήση 

ποικιλίας οργανωτικών σχημάτων στο μάθημα, που όμως ορίζεται σε μεγάλο βαθμό 

από τις συνθήκες της πανδημίας, στην προσπάθεια αυτονόμησης των 

μαθητών/μαθητριών, στη χρήση αναγνωσμάτων ποικίλων ιδεολογικών θέσεων, στην 

ανάπτυξη περιβαλλοντικής συνείδησης, στη βαθειά ανάγνωση, ίσως με την μορφή 

συστηματικότερης «κατάδυσης» σε ερμηνευτικές περιπέτειες, στον προβληματισμό 

γύρω από την επιστημονική γνώση, στον παιγνιώδη χαρακτήρα του μαθήματος, στην 

ποικιλία των μεθόδων αξιολόγησης.   

 

Θεματικός Άξονας 2 

Ενιαία ενταξιακή εκπαίδευση 

 

 Το έργο του σχολείου στο συγκεκριμένο άξονα  κρίνεται εξαιρετικό καθώς από 

την πρώτη κιόλας στιγμή οι γονείς ενημερώνονται και επιδιώκεται συνεργασία μαζί 
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τους για να υπάρχει πλήρης ενημέρωση του σχολείου για τα ιδιαίτερα προβλήματα 

που τυχόν αντιμετωπίζουν οι μαθητές. 

 Με ευθύνη της Διεύθυνσης γίνεται ενημέρωση όλων των εκπαιδευτικών και 

συζητούνται τρόποι αντιμετώπισης των προβλημάτων των μαθητών. 

 Η συνεργασία με τους γονείς είναι συνεχής, ενώ στις παιδαγωγικές αλλά και 

στις έκτακτες συνεδριάσεις του Συλλόγου Διδασκόντων γίνεται ενημέρωση για την  

πρόοδο των μαθητών. 

 Όταν και όπου απαιτείται, προτείνεται η παραπομπή των μαθητών σε ειδικούς ή 

η άμεση επικοινωνία μαζί τους, όταν ήδη αυτοί υπάρχουν. 

 Η ευαισθησία και  διακριτικότητα στις μαθησιακές ανάγκες είναι δεδομένη, 

ενώ οι επιμορφώσεις και το ενδιαφέρον των εκπαιδευτικών πάνω σε σχετικά θέματα 

είναι συνεχείς. 

 Το περιβάλλον μάθησης δεν επιδέχεται κανενός είδους αποκλεισμούς, ενώ ο 

σύλλογος επεμβαίνει και αντιμετωπίζει άμεσα οποιοδήποτε φαινόμενο ρατσισμού 

ξενοφοβίας και θρησκευτικής διαφοράς διασφαλίζοντας κλίμα ασφάλειας μεταξύ των 

μαθητών. 

 Τεκμήρια για την υποστήριξη των παραπάνω μπορούν να αναζητηθούν στα 

αρχεία αλλά και στα πρακτική του συλλόγου του σχολείου. 

 

 

Θεματικός Άξονας 3 

Πρόληψη και αντιμετώπιση σχολικής βίας και εκφοβισμού 

 

 Στο Πρότυπο Γυμνάσιο Αγίων Αναργύρων τα φαινόμενα σχολικής βίας και 

εκφοβισμού είναι εξαιρετικά περιορισμένα. Ως εκ τούτου αξιολογούμε την πρόληψη 

και αντιμετώπιση σχολικής βίας και εκφοβισμού ως εξαιρετική.  

 Συγκεκριμένα κατά τη σχολική χρονιά 2020-2021, επειδή για μεγάλο χρονικό 

διάστημα τα μαθήματα πραγματοποιήθηκαν εξ αποστάσεως, εξαιτίας της πανδημίας 

(COVID-19), και ως εκ τούτου η επαφή μεταξύ των μαθητών ήταν περιορισμένη, δεν 

παρατηρήθηκαν ιδιαίτερα περιστατικά σχολικής βίας ή εκφοβισμού. Στο μικρό 

χρονικό διάστημα, κατά το οποίο τα μαθήματα έγιναν δια ζώσης, τα ελάχιστα 

περιστατικά σχολικού εκφοβισμού προκλήθηκαν από μαθητές του συστεγαζόμενου 

Γυμνασίου. Τα συγκεκριμένα αυτά περιστατικά, τα οποία καταγράφηκαν από την 
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ΟΔΠ του σχολείου μας, αναφέρθηκαν στη Διεύθυνση του συστεγαζόμενου 

Γυμνασίου και  αντιμετωπίστηκαν από κοινού άμεσα. 

 Στον τομέα της πρόληψης και αντιμετώπισης πραγματοποιούνταν συχνά τα 

προηγούμενα χρόνια, σε συνεργασία και με τον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων, 

συναντήσεις και σεμινάρια σχετικά με την έγκαιρη αντιμετώπιση του συγκεκριμένου 

θέματος. Επιπροσθέτως, όλοι οι καθηγητές του Πρότυπου Γυμνασίου Αγίων 

Αναργύρων, μέσα στη διδακτική τους καθημερινότητα, ευαισθητοποιούν τους 

μαθητές, προάγοντας και ενισχύοντας τις αξίες της δικαιοσύνης, της ισότητας, της 

αποδοχής της διαφορετικότητας και της ίσης μεταχείρισης των ανθρώπων, αξίες 

απαραίτητες για την πρόληψη της σχολικής βίας και του εκφοβισμού. Η ενίσχυση της 

αυτοπεποίθησης και η τόνωση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών και χαρισμάτων του 

κάθε μαθητή και της κάθε μαθήτριας είναι επίσης δεξιότητες που καλλιεργούνται με 

στόχο τον περιορισμό κάθε είδους βίας. 

 Επιπλέον, η θέσπιση του θεσμού του Συμβούλου Σχολικής Ζωής έδωσε τη 

δυνατότητα σε κάθε μαθητή να μπορεί να μοιραστεί και να συζητήσει άμεσα το 

οποιοδήποτε ζήτημα προέκυπτε με τους συμμαθητές του, με αποτέλεσμα την εν τη 

γενέσει αντιμετώπιση των εκάστοτε θεμάτων. 

 Η ενημέρωση και συνεργασία με τους γονείς και κηδεμόνες των 

μαθητών/μαθητριών υπήρξε πάντα άμεση, παρ’ όλες τις δυσχερείς συνθήκες λόγω 

της πανδημίας. 

 Στο σημείο αυτό, παρατίθεται κείμενο που υποβλήθηκε εγγράφως από την 

εκπαιδευτικό κ. Αγλαΐα Ρούσση: «εγώ η πιο κάτω υπογεγραμμένη Αγλαΐα Ρούσση, 

καθηγήτρια εικαστικών του Προτύπου Γυμνασίου Αγίων Αναργύρων και μέλος ΟΔΠ 

κατά του σχολικού εκφοβισμού στο 1ο Γυμνάσιο Αγίων Αναργύρων, δηλώνω ότι 

συμφωνώ γενικά με το κείμενο, διαφωνώ ωστόσο με τη σχετική αναφορά στο 1ο 

Γυμνάσιο, με το οποίο συστεγαζόμαστε. Ο σχολικός εκφοβισμός είναι κάτι 

συγκεκριμένο και χαρακτηρίζεται από επαναλαμβανόμενη, στοχευμένη, κακοήθη 

συμπεριφορά από κάποιον δυνατότερο (λόγω ηλικίας, σωματικής διάπλασης ή 

αριθμό ακολούθων) σε κάποιον αδύναμο, σύμφωνα με τον  «Οδηγό διαχείρισης 

περιστατικών σχολικής βίας και εκφοβισμού» του Ιδρύματος Θεμιστοκλή και 

Δημήτρη Τσάτσου – Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου. 

 Κάτι τέτοιο δεν έχει συμβεί, αφού δεν έχει καταγγελθεί στο 1ο Γυμνάσιο και 

δεν έχει καταγραφεί ως γεγονός στο Πρότυπο Γυμνάσιο Αγίων Αναργύρων. 

Παρατηρήθηκαν ωστόσο - στο μικρό διάστημα της δια ζώσης συνύπαρξής μας - 
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περιστατικά παραβατικής συμπεριφοράς μιας μερίδας μαθητών του συστεγαζόμενου 

σχολείου που χαρακτηρίζονταν από αγένεια και ύβρεις προς τους μαθητές του 

σχολείου μας. Στοχεύουμε στη συνεργασία των δύο σχολείων, ώστε να αποτραπούν 

παρόμοιες συμπεριφορές στο μέλλον. 

 Προτεινόμενες λύσεις: 

1. Γνωριμία των συλλόγων διδασκόντων/διδασκουσών των δύο σχολείων 

2. Εφημερίες από κοινού στα σύγχρονα διαλείμματα 

3. Κοινές εκδηλώσεις μεταξύ τμημάτων των δύο σχολείων  

4. Συνεργασία των εκπαιδευτικών, μελών ΟΔΠ» 

 

 

Θεματικός Άξονας 4 

Συμμετοχή του σχολείου και υποστήριξη  

σε δράσεις-διακρίσεις μαθητών / μαθητριών 

 

 Ο συγκεκριμένος άξονας αναφέρεται στη μέριμνα και το ενδιαφέρον του Πρότυπου 

Γυμνασίου Αγίων Αναργύρων για την υλοποίηση εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων εντός 

και εκτός σχολικού πλαισίου με στόχο την ενίσχυση της επιστημονικής, κοινωνικής και 

πολιτισμικής διάστασης του εκπαιδευτικού έργου. 

 Παρά την ιδιαίτερη περίοδο του εγκλεισμού λόγω της πανδημίας και την 

ιδιαιτερότητα της τηλεκπαίδευσης  η σχολική μονάδα προσπάθησε και έφερε εις πέρας 

τις προγραμματισμένες της δράσεις όπως αναφέρονται στη συνέχεια. 

ΟΜΙΛΟΙ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ 

 Προγραμματισμός Smartphone: οι μαθητές έρχονται σε επαφή με αλγοριθμικές και 

προγραμματιστικές έννοιες και να τις εφαρμόσουν  υπό μορφή σχεδίασης και 

σύνθεσης block, παρά καθαρού κώδικα. 

 Erasmus+ Science through Experiment in Europe 2: Συμμετοχή στο πρόγραμμα 

Erasmus+ Science through Experiment in Europe 2 με θέμα την προσέγγιση των 

επιστημών μέσω πειραμάτων. 
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 Η επανάσταση του 1821 μέσα από τα μάτια των μαθητών του 21ου αιώνα: μελέτη 

αυτής της ιστορικής περιόδου μέσα από την ματιά και τις δημιουργίες των μαθητών 

του 21ου αι.. 

 Όμιλος Βιολογίας: Βασικό θέμα του ομίλου είναι η χρήση των πειραμάτων και του 

διαδικτύου στη Βιολογία. 

 E-twinning - Ερατοσθένης 2020: Επαναλαμβάνοντας ένα αρχαίο πείραμα με τη χρήση 

τεχνολογιών αιχμής: ένα παράδειγμα βιωματικής και διαθεματικής διδασκαλίας. 

 Erasmus+ Math Club : σχέση και εφαρμογή των Μαθηματικών με την Τέχνη, τον 

Αθλητισμό, τα Αγγλικά, τη Μουσική, την Ιστορία και άλλες επιστήμες σε συνεργασία 

με σχολεία από Γαλλία, Ιταλία, Εσθονία και Τουρκία. 

 Όμιλος STEM: δίνεται η δυνατότητα στους μαθητές να αναπτύξουν τη φαντασία και 

τις δεξιότητες τους μέσα από τις κατασκευές και την επίλυση τεχνικών προβλημάτων. 

 Σινεμά το Ελληνικόν. Εικόνες μιας χώρας που αλλάζει συνεχώς: οι μαθητές 

εκπαιδεύονται να μην είναι απλοί θεατές των κινηματογραφικών εικόνων αλλά να 

εμπλακούν ενεργητικά και δημιουργικά στην κατανόηση και την ανάλυση ενός 

κινηματογραφικού έργου. 

 Η ευζωνική στολή, η συμβολική χρήση και η συμβολή της στην πολιτιστική 

κληρονομιά: οι μαθητές/μαθήτριες έχουν τη δυνατότητα να καλλιεργήσουν την 

πολιτιστική νοημοσύνη και να εκφραστούν δημιουργικά μέσα από το 

παραδοσιακό ένδυμα και ειδικότερα την  ιστορία, τους συμβολισμούς, τους 

τεχνίτες, τα υλικά και τις τεχνικές κατασκευής  της ενδυμασίας των Ευζώνων της 

Προεδρικής Φρουράς 

 Όμιλος Αστρονομίας: οι μαθητές μελετούν το ηλιακό σύστημα, τους γαλαξίες 

καθώς και ποικίλα αστρονομικά φαινόμενα και παράδοξα όπως: σκοτεινή ύλη και 

σκοτεινή ενέργεια, παράλληλα σύμπαντα. 
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ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ και ΕΞΩΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  

 Συμμετοχή σε Διεθνή Διαδικτυακό Μαθητικό Διαγωνισμό Ζωγραφικής με θέμα 

«Οι μαθητές αποτυπώνουν εικαστικά το νόημα του Αγώνα του 1821» του Εθνικού 

Ιδρύματος Πολιτισμού με έργα Α΄ και Β΄ τάξης. Εν αναμονή των αποτελεσμάτων. 

 Συμμετοχή στον Πανελλήνιο και Παγκύπριο Διαγωνισμό Ποίησης και Διηγήματος 

της Ένωσης Λογοτεχνών με θέμα: «1821-2021 – Διακόσια χρόνια από την 

Επανάσταση του 1821». Μαθητής της Γ΄ Γυμνασίου έλαβε την τρίτη θέση στην 

κατηγορία του «Εφηβικού Διηγήματος». 

 Συμμετοχή στο 1ο Διαδικτυακό Πανελλήνιο Ομαδικό Πρωτάθλημα Σκάκι 

Μαθητών-Μαθητριών 2021 με δύο ομάδες. 

 Συμμετοχή όλων των μαθητών τους σχολείου στην Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κώδικα 

στο πλαίσιο του μαθήματος της Πληροφορικής. 

 Συμμετοχή στον 3ο Πανελλήνιο Διαγωνισμό Ανοιχτών Τεχνολογιών με την 

συμμετοχή 8  μαθητών (2 ομάδες) που υπέβαλαν πρόταση. 

 Συμμετοχή στο διαδικτυακό Athens Science Festival με δύο βίντεο ρομποτικής 

που έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα. 

 Εκπαιδευτική – διδακτική συνεργασία με τα Ράλλεια Σχολεία με την οργάνωση 

δύο webinars με θέμα τη διδασκαλία βασικών εννοιών της Αστρονομίας με χρήση 

νέων τεχνολογιών. 

 Project «Ο Φιλελληνισμός στην Επανάσταση του 1821»: διαθεματική συνεργασία 

με τα 1ο Γυμνάσιο Άνω Λιοσίων και 1ο Πρότυπο Γυμνάσιο Αθηνών. 

 Συμμετοχή στο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus +, που το διαχειρίζεται η 

Περιφέρεια Αττικής, «Ενίσχυση των κοριτσιών στο STEM μέσω της ρομποτικής 

και της συγγραφής κώδικα – RoboGirls». 

 Συμμετοχή μαθητών  σε δύο πρότζεκτ στον 2ο Πανελλήνιο Διαγωνισμό 

Generation Next.  
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 Συμμετοχή μαθητών με ένα έργο στα 5α Βραβεία You Smile που διοργανώνει το 

Χαμόγελο του Παιδιού. 

 Συμμετοχή μαθητών στο διαδραστικό on line εργαστήριο με θέμα «Web 

Programming» του Εργαστηρίου Τεχνολογίας UTech Lab του Ιδρύματος 

Ευγενίδου.  

 Συμμετοχή μαθητών στο online εργαστήριο του Κέντρου Επιστήμης και 

Τεχνολογίας του Ιδρύματος Ευγενίδου με τίτλο «App Inventor: Δημιουργία 

εφαρμογής μετακίνησης».  

 Συμμετοχή μαθητών στα STEM Labs, ένα εκπαιδευτικό εξωδιδακτικό πρόγραμμα 

διάρκειας 8 μαθημάτων. Τα STEM Labs υλοποιήθηκαν διαδικτυακά και δια ζώσης 

σε συνεργασία με τον Εκπαιδευτικό μη κερδοσκοπικό Οργανισμό Επιστήμη 

Επικοινωνία – Sci Co. 

 Δημιουργία focus group 12 μαθητών/μαθητριών από όλες τις τάξεις ως πηγής 

ιδεών σχετικά με τη σχέση εφήβων και μέσων κοινωνικής δικτύωσης σε δίωρη 

διαδικτυακή συνάντηση με τις υπεύθυνες εκπαιδευτικών προγραμμάτων του 

ΕΜΣΤ, στο πλαίσιο ευρωπαϊκού προγράμματος για την απεικόνιση του εαυτού 

(selfies). 

 Διαδικτυακές διδασκαλίες-συναντήσεις με μαθητές και καθηγητές εταίρων στο 

πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματός Erasmus+ 2018-20. 

 Διαδικτυακή παρουσίαση του προγράμματος της Προεδρικής Φρουράς για το έργο 

και το ρόλο των Ευζώνων στο πλαίσιο του ομίλου Ευζωνική στολή. 

 Διαδικτυακή συζήτηση με την ηθοποιό Βικτώρια Χαραλαμπίδου για τους μαθητές 

του σχολείου. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της δραστηριότητας 

του ομίλου Ελληνικού Κινηματογράφου. 

 Τη συμμετοχή του σχολείου, κατόπιν αίτησης της ΕΡΤ, σε ντοκιμαντέρ για το 

ψηφιακό σχολείο, με συνεντεύξεις καθηγητών και μαθητών και καταγραφή 

μαθημάτων με χρήση νέων τεχνολογιών. 
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Θεματικός Άξονας 5 

Φοίτηση - σχολική διαρροή 

 

 Στο Πρότυπο Γυμνάσιο Αγίων Αναργύρων η φοίτηση των μαθητών/μαθητριών 

αξιολογείται ως εξαιρετική. Φαινόμενα σχολικής διαρροής και διακοπής φοίτησης 

δεν υπάρχουν.  

 Κατά τη σχολική χρονιά 2020-2021, εξαιτίας των ειδικών συνθηκών της 

πανδημίας (COVID-19), οι μαθητές παρακολούθησαν μαθήματα δια ζώσης και εξ 

αποστάσεως (σύγχρονη τηλεκπαίδευση). Οι πλατφόρμες που χρησιμοποιήθηκαν ήταν 

οι εξής: webex, zoom, google classroom, e-class και e-me. Σε ό,τι αφορά στη φοίτηση 

των μαθητών/μαθητριών αξίζει να σημειωθεί ότι η συμμετοχή τους στην εξ 

αποστάσεως εκπαίδευση ήταν καθολική. Παρά τα όποια τεχνικά προβλήματα, τα 

αποτελέσματα ήταν ενθαρρυντικά, η ύλη προχώρησε κανονικά, με αποτέλεσμα να 

επιτευχθεί η ολοκλήρωση της διδακτέας ύλης.  

 Το γεγονός ότι η εισαγωγή των μαθητών/μαθητριών στο σχολείο 

πραγματοποιείται είτε με τη διαδικασία των εξετάσεων (Α΄ Γυμνασίου), είτε της 

κλήρωσης (Β΄ και Γ΄ Γυμνασίου) προϋποθέτει τη συνειδητή φοίτηση της 

πλειοψηφίας των μαθητών/μαθητριών και οδηγεί στη μηδενική σχολική διαρροή.  

 Σχετικά με τον περιορισμό και την πρόληψη των περιστασιακών απουσιών των 

μαθητών/μαθητριών, το σχολείο μεριμνά, ώστε να ενημερώνει καθημερινά τους 

γονείς – κηδεμόνες σχετικά.  

 Τέλος, στο πλαίσιο του Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού, οι 

μαθητές/μαθήτριες ενημερώθηκαν διαδικτυακά από το ΚΕΣΥ σχετικά με τις επιλογές 

και τις δυνατότητες μετάβασης από το Γυμνάσιο στο Λύκειο (Γενικό και 

Επαγγελματικό). Επίσης, υπήρξε μέριμνα για την ομαλή μετάβαση μεταξύ των 

βαθμίδων της Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Συγκεκριμένα το 

σχολείο πραγματοποίησε διαδικτυακή ενημέρωση σε Δημοτικά Σχολεία της περιοχής 

των Αγίων Αναργύρων, από τα οποία ζητήθηκε, σχετική με τον τρόπο εισαγωγής και 

τη λειτουργία φοίτησης στο Πρότυπο Γυμνάσιο Αγίων Αναργύρων. Επιπλέον 

πραγματοποιήθηκαν και δια ζώσης ενημερώσεις σε ενδιαφερόμενους γονείς κατόπιν 

προγραμματισμένων ραντεβού στο χώρο του σχολείου. 
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Θεματικός Άξονας 6 

Σχέσεις μεταξύ μαθητών / μαθητριών 

 

 Στο Πρότυπο Γυμνάσιο Αγίων Αναργύρων κατά το σχολικό έτος 2020-2021 οι 

σχέσεις μεταξύ μαθητών και μαθητριών ήταν ομαλές χωρίς προβλήματα και  

αξιολογούνται ως εξαιρετικές.  

 Συγκεκριμένα, για μεγάλο χρονικό διάστημα τα μαθήματα πραγματοποιήθηκαν 

εξ αποστάσεως, εξαιτίας της πανδημίας (COVID-19), και ως εκ τούτου η επαφή 

μεταξύ των μαθητών ήταν περιορισμένη. Κατά το μικρό διάστημα που τα μαθήματα 

έγιναν  δια ζώσης  δεν παρατηρήθηκαν περιστατικά που να δείχνουν ότι οι σχέσεις 

των μαθητών μεταξύ τους ήταν προβληματικές ή τεταμένες.  Αυτό αποδεικνύεται και 

από την καταγραφή συμβάντων στο βιβλίο σχολικής ζωής που τηρείται στο σχολείο 

μας. 

 Τα ελάχιστα περιστατικά συγκρούσεων μεταξύ μαθητών αντιμετωπίστηκαν 

άμεσα από τους διδάσκοντες και τη Διεύθυνση του σχολείου και  οι όποιες διαφωνίες 

μεταξύ τους λύθηκαν ταχύτατα.  

 Τουναντίον παρατηρήθηκε και φέτος, όπως και τα προηγούμενα χρόνια, ότι 

καινούριοι μαθητές που έκαναν εγγραφή σε ενδιάμεσες τάξεις (Β΄ και Γ΄ γυμνασίου) 

έτυχαν πολύ καλής υποδοχής από το σύνολο των συμμαθητών τους και 

ενσωματώθηκαν πλήρως και πολύ σύντομα στην ομάδα της τάξης. Οι δε μαθητές της 

Α΄ γυμνασίου, οι οποίοι προέρχονται από διαφορετικά δημοτικά σχολεία (λόγω της 

φύσης του σχολείου μας), απέκτησαν μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα οικειότητα 

μεταξύ τους, δημιουργήθηκε κλίμα συνεργασίας και δημιούργησαν φιλικές 

διαπροσωπικές σχέσεις, οι οποίες παρ’ όλη τη δυσμενή συγκυρία της πανδημίας, 

συνεχίστηκαν και με τα διαδικτυακά μαθήματα.  

 Αυτό αποδεικνύεται και από τις ομάδες που με δική τους πρωτοβουλία 

δημιούργησαν στο viber για να ενημερώνονται για τα μαθήματα, κυρίως όταν 

κάποιος μαθητής/μαθήτρια έλειπε σε κάποια διδακτική ώρα, να ανταλλάξουν απόψεις 

για ένα θέμα, να ανταλλάξουν σημειώσεις, να εργαστούν ομαδικά για μία εργασία. 

Ήταν επίσης ένας τρόπος να επικοινωνήσουν μεταξύ τους εφόσον η δια ζώσης 

επικοινωνία δεν ήταν εφικτή.  

 Οι γονείς και κηδεμόνες πολλές φορές τη φετινή χρονιά μάς έχουν αναφέρει τη 

σημασία που είχε για τα παιδιά η καλή σχέση με τους συμμαθητές τους καθώς και το 
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πόσο τους βοήθησε να ανταπεξέλθουν στις δύσκολες καταστάσεις που όλοι βιώσαμε 

λόγω πανδημίας.  

 Το σχολείο μας πάντοτε ενισχύει και ενθαρρύνει τις καλές διαπροσωπικές 

σχέσεις των μαθητών μας και προσπαθεί  να δημιουργήσει τις κατάλληλες συνθήκες 

που θα επιτρέψουν στους μαθητές να γνωριστούν μεταξύ τους και να συνάψουν 

φιλικές διαπροσωπικές σχέσεις αλλά και να λειτουργήσουν σαν μια ομάδα. Για το 

σκοπό αυτό πραγματοποιήθηκαν και φέτος σχολικές εκδρομές και περίπατοι στο 

βαθμό που αυτό ήταν εφικτό. Η συμμετοχή των μαθητών σε ομίλους και εκδηλώσεις 

αλλά και η εκπόνηση ομαδικών εργασιών στοχεύουν, άλλωστε, και στο σκοπό αυτό.  

 Η συνεργασία με τους γονείς και κηδεμόνες είναι επίσης πολύ σημαντική στην 

ενίσχυση και διατήρηση των καλών σχέσεων των μαθητών μεταξύ τους και παρ’ όλη 

τη δυσμενή συγκυρία υπήρχε συχνή επαφή των καθηγητών του σχολείου μας με τους 

γονείς καθ’ όλη τη διάρκεια της χρονιάς για οποιοδήποτε ζήτημα προέκυπτε.  

 

Θεματικός Άξονας 7 

Σχέσεις μεταξύ μαθητών / μαθητριών και εκπαιδευτικών 

 

 Η ποιότητα λειτουργίας του σχολείου στον άξονα που αφορά τις «Σχέσεις 

μεταξύ μαθητών-μαθητριών και εκπαιδευτικών» είναι εξαιρετική. 

 Οι σχέσεις μεταξύ μαθητών και εκπαιδευτικών διακρίνονται από τις αρχές της 

δικαιοσύνης, της αξιοκρατίας και της εμπιστοσύνης. Οι μαθητές συμπεριφέρονται 

σύμφωνα με τις αρχές και τους κανόνες που έχουν διαμορφωθεί στο σχολικό 

περιβάλλον και είναι απόρροια  της συναίνεσης όλων των συμμετεχόντων στην 

εκπαιδευτική διαδικασία. Νιώθουν ασφάλεια και εγγύτητα προς τους/τις 

εκπαιδευτικούς, αναζητούν τη βοήθειά τους και τη συμβουλή τους, σέβονται τη 

γνώμη και την κρίση τους. Οι εκπαιδευτικοί έχουν ενδελεχή γνώση των 

χαρακτηριστικών και του ιστορικού των μαθητών τους, δείχνουν ενδιαφέρον για τα 

ενδιαφέροντα και τις εξωσχολικές δραστηριότητές τους, είναι υποστηρικτικοί και 

συγκαταβατικοί προς τα παιδιά. Διαμορφώνουν στην τάξη κλίμα αλληλοκατανόησης, 

δείχνουν σεβασμό στην προσωπικότητα του/της μαθητή/μαθήτριας, αντιμετωπίζουν 

με διακριτικότητα ζητήματα πειθαρχίας που τυχόν παρουσιάζονται και ρυθμίζουν 

συγκρούσεις με ορθολογική επιχειρηματολογία. Οι σχέσεις και οι συνεργασίες 

μεταξύ μαθητών και εκπαιδευτικών συμβάλλουν στο άνοιγμα του σχολείου στην 

κοινωνία. Οι εκπαιδευτικοί μεριμνούν για την ανάδειξη και προβολή του έργου των 
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μαθητών μέσα από τη συμμετοχή τους σε διαγωνισμούς και την ανάρτησή του στην 

ιστοσελίδα του σχολείου. Στους Ομίλους εξετάζονται θέματα που άπτονται της 

καθημερινής ζωής και των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι μαθητές και η 

τοπική κοινωνία.  

 Για την ανάπτυξη κλίματος εμπιστοσύνης και τη διαμόρφωση μιας θετικής 

σχολικής ατμόσφαιρας κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς 2020-21: 

(α) Λειτούργησε ο θεσμός του Συμβούλου Σχολικής Ζωής. 

(β) Οι υπεύθυνοι καθηγητές των τμημάτων βρίσκονταν σε διαρκή επικοινωνία με  

      τους μαθητές ευθύνης τους, αλλά και τους γονείς και κηδεμόνες. 

(γ) Στις αρχές της σχολικής χρονιάς συγκροτήθηκαν τα μαθητικά συμβούλια  

     (5μελή και 15μελές). 

(δ) Διεξήχθησαν 8 Όμιλοι Αριστείας.  

(στ) Στο σχολικό κανονισμό, ο οποίος υπάρχει και στην ιστοσελίδα του σχολείου,   

       δηλώνονται ρητά οι προσδοκώμενες συμπεριφορές. 

(ζ) Κατά τη διάρκεια της τηλεκπαίδευσης οι μαθητές υποστηρίχθηκαν, ώστε να  

     ανταποκριθούν κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο στη διαδικασία. Παράλληλα  

     υπήρχε τακτική διαδικτυακή επικοινωνία με τους γονείς των μαθητών, όπως και ο  

     Σύλλογος Διδασκόντων λειτούργησε με διαδικτυακές συνεδριάσεις και τακτική  

     επικοινωνία.  

 Τεκμήρια στο αρχείου του σχολείου μας 

 Σχολικός Κανονισμός, Εκθέσεις και λοιπά έργα (εικαστικά, πολυμεσικά κ.λπ.) 

μαθητών, φωτογραφικό υλικό από δράσεις και εκδηλώσεις του σχολείου, βεβαιώσεις 

συμμετοχής σε προγράμματα φορέων, βεβαιώσεις εκπόνησης καινοτόμων 

προγραμμάτων και λοιπών δράσεων, αναρτήσεις σε πίνακες τάξεων, αναρτήσεις στην 

ιστοσελίδα του σχολείου, πρακτικά συλλόγου διδασκόντων σχολείου, βαθμός 

συμμετοχής μαθητών σε προγράμματα και δράσεις του τμήματος, τρόπος οργάνωσης 

της συνεργασίας – ενημέρωσης των γονέων. 

 

Θεματικός Άξονας 8 

Σχέσεις σχολείου - οικογένειας   

 

Η ολόπλευρη ανάπτυξη του μαθητή αποτελεί το συνδετικό κρίκο στη σχέση 

σχολείου – γονέων. Στη σχέση αυτή οι ρόλοι είναι συμπληρωματικοί και έχουν 

ποιοτικές διαφορές. Οι γονείς γνωρίζουν τις συναισθηματικές, κοινωνικές, 
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πνευματικές δυνατότητες, τις προσδοκίες τους από το σχολείο γενικά, την 

προσωπικότητα του παιδιού τους και λειτουργούν περισσότερο με το συναίσθημα. Οι 

εκπαιδευτικοί από την άλλη, διαθέτουν την παιδαγωγική κατάρτιση, τη συνολική 

εικόνα για την εξελικτική πορεία των παιδιών, τους κανόνες της εκπαιδευτικής 

λειτουργίας και τις συνθήκες που επικρατούν στο σχολείο τους.  

 επικοινωνία με τους γονείς  

 Λόγω των περιορισμών που επιβλήθηκαν για την αντιμετώπιση του Covid-19 οι 

δίαυλοι επικοινωνίας με τους γονείς-κηδεμόνες διαμορφώθηκαν ως εξής:  

α) πραγματοποιήθηκε ενημερωτική συνάντηση για τους γονείς των μαθητών της α΄ 

    τάξης διά ζώσης, στις 10 Σεπτεμβρίου 2020 (ώρα 18.30) – η σχετική παρουσίαση  

    αναρτήθηκε και στην ιστοσελίδα του σχολείου, όπως και ο Κανονισμός  

    Λειτουργίας του σχολείου, ο οποίος μοιράστηκε και σε έντυπη μορφή στη διά  

    ζώσης συνάντηση 

β) πραγματοποιήθηκε διά ζώσης ενημέρωση των γονέων για την επίδοση των  

    μαθητών στις 27 Οκτωβρίου 2020 

γ) κατά τη διάρκεια της αναστολής λειτουργίας των σχολικών μονάδων,  

    αξιοποιήθηκαν οι πλατφόρμες Appointlet και Webex, ώστε οι γονείς να  

    συναντούν διαδικτυακά τους εκπαιδευτικούς κάθε εβδομάδα κατόπιν ραντεβού –  

    σε περίπτωση τεχνικών προβλημάτων, το ραντεβού γινόταν και τηλεφωνικά 

δ) μέσω του ίδιου συστήματος, υπήρχε η δυνατότητα συνάντησης των γονέων με 

    τους Σύμβουλους Σχολικής Ζωής για ενημέρωση σχετικά με την ψυχοκοινωνική 

    ανάπτυξη των μαθητών και μαθητριών και για επικοινωνία με ειδικούς για την 

    κατάστασή τους 

ε) για τις απουσίες των μαθητών οι γονείς ενημερώνονταν με προσωπική τηλεφωνική 

    επικοινωνία και με αποστολή μηνυμάτων μέσω της πλατφόρμας myschool – στην 

    περίοδο της εξ αποστάσεως διδασκαλίας οι απουσίες των μαθητών  

    καταχωρίζονταν σε ειδική φόρμα της google, ώστε οι εκπαιδευτικοί – υπεύθυνοι  

    τμήματος να έχουν άμεση εποπτεία και να ενημερώνουν σχετικά τους γονείς 

στ) οι γονείς ενημερώνονται άμεσα, τηλεφωνικά, για πιθανή πρωινή αργοπορία των  

    μαθητών, καθυστερημένη προσέλευση στο μάθημα και για θέματα συμπεριφοράς  

    που μπορεί να προκύψουν στη διάρκεια του σχολικού ωραρίου 

ζ) η επικοινωνία με τους γονείς για διάφορα θέματα που αφορούν τη λειτουργία του  

    σχολείου (αλλαγές στο πρόγραμμα, απουσία καθηγητών, εκδηλώσεις κ.λπ.) έγινε  

    τόσο μέσω του myschool όσο και με αναρτήσεις στην ιστοσελίδα του σχολείου. 
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 συνεργασία με τον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων 

  Λόγω των συνθηκών που προκάλεσε η πανδημία, δεν πραγματοποιήθηκαν 

αρχαιρεσίες για την ανάδειξη Διοίκησης στον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων, από 

τον οποίον αποχώρησαν σχεδόν όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για το 

Πρότυπο ΓΕΛ Αγίων Αναργύρων. 

 Τα προηγούμενα σχολικά έτη, ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων σε 

συνεργασία με τη Διεύθυνση του σχολείου και το Σύλλογο Διδασκόντων, 

αναλάμβανε δράσεις όπως: 

α) η διοργάνωση χριστουγεννιάτικου και πασχαλινού μπαζάρ, μέρος από τα έσοδα  

    των οποίων διατίθενται για την κάλυψη σχολικών αναγκών 

β) αγορά βιβλίων και δωρεά τους στη σχολική βιβλιοθήκη 

γ) αγορά ηχητικού συστήματος-ηχείων για τις εκδηλώσεις του σχολείου 

δ) συμμετοχή στην τελετή αποφοίτησης των μαθητών της γ΄ τάξης με προσφορά 

    αναμνηστικών στους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς 

ε) αποστολή επιστολών στο Δήμο Αγίων Αναργύρων – Καματερού για τον  

    καλλωπισμό του χώρου (βάψιμο, τοποθέτηση πάγκων στο προαύλιο κλπ) 

 επιμορφώσεις γονέων-κηδεμόνων για εκπαιδευτικά και κοινωνικά θέματα 

 Τις προηγούμενες σχολικές χρονιές, πριν την εμφάνιση της πανδημίας, το 

σχολείο σε συνεργασία με τον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων και άλλους φορείς 

οργάνωνε ημερίδες ενημέρωσης των γονέων. Ενδεικτικά:  

α) 16 Απριλίου 2018, 18.00-20.00 «E-kfovismos? Delete»  

     Σε συνεργασία με το «Χαμόγελο του Παιδιού» 

β) 21 Μαρτίου 2018, 18.00-20.00 «Σσσσς. Είναι μυστικό. Ο ρόλος των γονέων στην  

    πρόληψη της σεξουαλικής κακοποίησης / παρενόχλησης των παιδιών» 

    Σε συνεργασία με το «Χαμόγελο του Παιδιού» 

γ) 28 Μαρτίου 2018, 18.00-20.00 «Ενδοσχολική Βία και Εκφοβισμός» 

    Σε συνεργασία με το «Χαμόγελο του Παιδιού» 

δ) 2018-2019 Επιμορφωτικό σεμινάριο «Πρώτων Βοηθειών», 6 ωρών για γονείς και 

    μαθητές. Το βιωματικό σεμινάριο παρακολούθησαν περισσότεροι από 60 γονείς.  

    Σε συνεργασία με την ομάδα «First Aid» Αθηνών. 

 Συμπερασματικά, η συντριπτική πλειοψηφία των γονέων θεωρεί ότι το σχολείο 

βοήθησε στην πρόοδο του παιδιού τους, αντίστοιχα και στην κοινωνικοποίησή του, 

ενώ σημαντική είναι και η συμβολή του σχολείου όταν πρόκειται για τη 
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συναισθηματική ωρίμανση των μαθητών. Οι απόψεις των γονέων-κηδεμόνων 

εκφράζονται είτε μέσω του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων είτε ατομικά, στις 

επαφές που έχουν με τη Διεύθυνση και τους εκπαιδευτικούς του σχολείου. 

H διερεύνηση της σχέσης κηδεμόνων - σχολείου οδήγησε στη διαπίστωση ότι, 

σε γενικές γραμμές, οι δύο πλευρές επικοινωνούν και συγκλίνουν σε ικανοποιητικό 

βαθμό με εξαίρεση μεμονωμένα αρνητικά περιστατικά τα οποία παρατηρήθηκαν και 

οφείλονται στις ιδιαίτερες συνθήκες που επικράτησαν τη σχολική χρονιά 2020-2021 

εξαιτίας της παγκόσμιας πανδημίας του covid19. 

 Συνεκτιμώντας τη θετική διάσταση της σχέσης σχολείου – γονέων στο Πρότυπο 

Γυμνάσιο Αγίων Αναργύρων, αλλά και τα όποια περιστατικά έντασης, ίσως θα 

έπρεπε να οργανωθεί ένα σύστημα συστηματικής καταγραφής των απόψεων των δύο 

πλευρών και των παραπόνων, ώστε α) η αναφορά και επίλυση των προβλημάτων να 

μην βαραίνει σχεδόν αποκλειστικά τη Διεύθυνση και β) να υπάρχει μία περισσότερο 

αντικειμενική εικόνα της κατάστασης, αφού συνήθως «ακούγεται» μόνον μία μικρή, 

η πιο δραστήρια μερίδα των γονέων. 
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ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

Θετικά σημεία 

Στη συγκεκριμένη λειτουργία η αποτίμηση που έγινε είναι συνολικά ιδιαίτερα θετική. 

Στον τομέα της «Διδασκαλίας, μάθησης και αξιολόγησης» (Άξονας 1) επισημάνθηκε 

ότι εφαρμόζονται καινοτόμες δραστηριότητες με στόχο την ενεργοποίηση των 

μαθητών και τη συμμετοχή τους στη μαθησιακή διαδικασία και καλλιεργούνται 

δεξιότητες κριτικής σκέψης. Στο σχολείο δεν παρατηρείται σχολική διαρροή (Άξονες 

2 και 5) και οι σχέσεις μεταξύ των μαθητών είναι πολύ καλές και συμβάλλουν στην 

αρμονική συνύπαρξη στους χώρους του σχολείου (Άξονες 3 και 6). Οι σχέσεις 

μεταξύ μαθητών και καθηγητών κρίνονται εξαιρετικές, ενώ οι σχέσεις του σχολείου 

με τους γονείς-κηδεμόνες των μαθητών κρίνονται ως πολύ καλές (Άξονες 7 και 8). 

Το κλίμα ενθάρρυνσης και υποστήριξης προς τους μαθητές αποδεικνύεται και από τη 

συμμετοχή τους σε δράσεις, διαγωνισμούς κλπ και τις διακρίσεις τους (Άξονας 4). 

Σημεία προς βελτίωση 

α) επισημάνθηκε η ανάγκη συστηματικότερης σύνδεσης της σχολικής τάξης με τις  

    συνθήκες ζωής των μαθητών και μαθητριών, οι οποίες ενδεχομένως επηρεάζουν τη  

    μαθησιακή διαδικασία. Σε αυτό μπορεί να συμβάλει η προώθηση της επικοινωνίας  

    του σχολείου με τις οικογένειες των μαθητών 

β) υπογραμμίστηκε η ανάγκη συστηματικής και οργανωμένης συνεργασίας μεταξύ  

    των διδασκόντων του σχολείου για ανατροφοδότηση σχετικά με τις διδακτικές  

    πρακτικές 

γ) προτείνεται η περαιτέρω βελτίωση των σχέσεων με τους μαθητές του 1ου  

    Γυμνασίου Αγίων Αναργύρων μέσω της ανάληψης κοινών δράσεων. 
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ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ  

 

Θεματικός Άξονας 9 

Ηγεσία - Οργάνωση και διοίκηση της σχολικής μονάδας 

 

 Στοχοθεσία και προτεραιοποίηση στόχων 

 Στο Πρότυπο Γυμνάσιο Αγίων Αναργύρων η στοχοθεσία ήταν ξεκάθαρη από 

την έναρξη της σχολικής χρονιάς. Στην πρώτη συνεδρίαση του συλλόγου καθηγητών 

ανατέθηκαν στόχοι στην εκπαιδευτική κοινότητα, που απαιτούσαν δέσμευση και 

ποιοτική δράση. Οι στόχοι τέθηκαν συλλογικά  και προγραμματίστηκαν μεθοδικά οι 

αντίστοιχες δράσεις για την υλοποίησή τους. Παράλληλα υπήρξε σχεδιασμός που 

αφορούσε την ομαλή λειτουργία του σχολείου και τις δράσεις που θα έπρεπε να 

πραγματοποιηθούν προς την κατεύθυνση αυτή. Οι διοικητικές / εξωδιδακτικές 

εργασίες οργανώθηκαν αποτελεσματικά σύμφωνα με τις προτεραιότητες της 

σχολικής μονάδας. Ειδικά φέτος έγινε ειδικός σχεδιασμός, ώστε το σχολείο να είναι 

έτοιμο να ανταπεξέλθει σε περίπτωση κλεισίματος λόγω έξαρσης της πανδημίας 

Covid-19. Στον μεθοδικό και άρτιο σχεδιασμό των παραπάνω συνετέλεσε θετικά το 

κλίμα συνεργασίας και σεβασμού, εμπιστοσύνης και συναδελφικής αλληλεγγύης. 

 Συλλογικότητα κατά τη λήψη αποφάσεων 

 Ο Σύλλογος Διδασκόντων ήταν το συλλογικό όργανο που χάραξε κατευθύνσεις, 

για την αποτελεσματικότερη εφαρμογή της εκπαιδευτικής πολιτικής και την 

καλύτερη λειτουργία του σχολείου. Είχε την ευθύνη για την εφαρμογή του ωρολογίου 

και αναλυτικού προγράμματος, την υγεία και προστασία των μαθητών, την 

καθαριότητα των σχολικών χώρων και την οργάνωση της σχολικής ζωής. Ιεράρχησε 

τις σχολικές ανάγκες και φρόντισε για την αντιμετώπισή τους. Αξιοποίησε τις 

δυνατότητες συνεργασίας ανάμεσα στο διδακτικό προσωπικό και τους γονείς ή τους 

κοινωνικούς φορείς.  

 Η συμμετοχή των εκπαιδευτικών στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων 

αποτέλεσε πρόκληση για υιοθέτηση από μέρους τους νέων ρόλων και είχε άμεση 

επίπτωση στην σχολική ζωή, καθώς λειτούργησε ως ενισχυτικός παράγοντας για την 

αύξηση των κινήτρων και της προσπάθειας για την επίτευξη των στόχων του 

σχολείου. Το προσωπικό συμμετείχε τακτικά σε εποικοδομητικό διάλογο για την 

ανάπτυξη συλλογικής δράσης, τη λήψη αποφάσεων και τη διαμόρφωση 
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συναντίληψης σχετικά με θέματα, όπως οι παιδαγωγικές στρατηγικές, η αξιολόγηση 

των μαθητών/μαθητριών και η βελτίωση των λειτουργιών του σχολείου. Υπήρχε 

διαρκώς έγκαιρη ενημέρωση σχετικά με τη νομοθεσία και τις οδηγίες των αρμόδιων 

φορέων για όλα τα θέματα που αφορούσαν στη λειτουργία του σχολικής κοινότητας. 

Παράλληλα δημιουργήθηκε ένα κλίμα αποδοχής και αμοιβαίου σεβασμού, όπως και 

συνεργατικής κουλτούρας. 

 Οργάνωση της ενημέρωσης εκπαιδευτικών, μαθητών/μαθητριών και 

γονέων 

 Στο Πρότυπο Γυμνάσιο Αγίων Αναργύρων οι παιδαγωγικές συναντήσεις και η 

ενημέρωση των γονέων και κηδεμόνων για θέματα αγωγής και προόδου, 

πραγματοποιούνται εκτός διδακτικού και εντός εργασιακού ωραρίου. Οι γονείς και οι 

κηδεμόνες επισκέπτονται το σχολείο κατά τις προγραμματισμένες συναντήσεις με 

τους/τις εκπαιδευτικούς είτε εκτάκτως, όταν κρίνεται αναγκαίο, ύστερα από 

συνεννόηση και επικοινωνία μαζί τους. 

 Στο σχολικό έτος 2020 – 2021 προστέθηκε η δυνατότητα της εξ αποστάσεως 

ενημέρωσης των γονέων μέσω της πλατφόρμας webex με προκαθορισμένα ραντεβού. 

Όπου χρειάστηκε, υπήρξε και απευθείας επικοινωνία με τους γονείς για ιδιαίτερα 

ζητήματα που αφορούσαν τα παιδιά τους.  

 Η ενημέρωση των μαθητών σε ό,τι αφορά τα ζητήματα της μαθητικής 

κοινότητας υπήρξε άμεση και ιδιαίτερα ουσιαστική. Στο σχολείο διοργανώνονται 

κάθε χρόνο συναντήσεις με τους εκπροσώπους των μαθητών μαζί με τον Σύλλογο 

Γονέων και Κηδεμόνων. Στις συναντήσεις αναλύονται θέματα που αφορούν σε 

προβλήματα και προτεινόμενες λύσεις σχετικά με την υλικοτεχνική υποδομή. τη 

χρήση των αιθουσών κ.ά. Παράλληλα σχεδιάζονται και δράσεις από κοινού για την 

βελτίωση του σχολικού περιβάλλοντος. Σε περιπτώσεις που κρίθηκε αναγκαίο υπήρξε 

και ατομική ενημέρωση ορισμένων μαθητών για εξατομικευμένα θέματα που έχουν 

να κάνουν με ιδιαίτερες κλίσεις και την καλλιέργειά τους μέσω διαγωνισμών ή και 

σεμιναρίων. 

 Αποτελεσματική αξιοποίηση του εκπαιδευτικού προσωπικού 

 Το διδακτικό προσωπικό του σχολείου αξιοποιήθηκε ανάλογα με τις δεξιότητες, 

τις γνώσεις και τις εμπειρίες τού για τις ανάγκες του σχολείου.   
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 Ενθαρρύνθηκε η συνεργασία των εκπαιδευτικών ανά ειδικότητα, ενώ δόθηκαν 

ευκαιρίες σε όλο το προσωπικό, ώστε να συμμετέχουν ενεργά στη βελτίωση της 

σχολικής μονάδας.  

 Αναπτύχθηκαν διαδικασίες στήριξης των εκπαιδευτικών στις ιδιαίτερες 

επιστημονικές και παιδαγωγικές τους ανάγκες, όπως η έγκαιρη ενημέρωση σχετικά 

με σεμινάρια που διεξήχθησαν από φορείς του Υπουργείου, αλλά και επιμορφώσεις 

που αφορούσαν τόσο στο διδακτικό τους αντικείμενο όσο και στην λειτουργία του 

σχολείου στο σύνολό της.  

 Υποστήριξη της επαγγελματικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών  

 Σχετικά με τη συνεισφορά της σχολικής μονάδας στην επαγγελματική 

ανάπτυξη των εκπαιδευτικών, αυτή πραγματοποιήθηκε με διάφορους τρόπους και 

κυρίως με πρωτοβουλία του Διευθυντή αυτής. Η Διεύθυνση του σχολείου σε 

συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι υπηρετούν σε αυτή, σχεδίασαν 

προγράμματα, στα οποία συμμετείχαν οι εκπαιδευτικοί και μέσω της συνεργασίας 

τους κατά τη διάρκειά τους μοιράστηκαν εμπειρίες και αντάλλαξαν απόψεις. 

Προγράμματα όπως το Erasmus+ στο οποίο συμμετείχε το σχολείο μας παρείχαν τη 

δυνατότητα της αλληλεπίδρασης με εκπαιδευτικούς άλλων χωρών, με αποτέλεσμα να 

υπάρξουν ερεθίσματα για αναστοχασμό και δημιουργία νέων στόχων για τη σχολική 

κοινότητα. 

 Η Διεύθυνση του σχολείου χρησιμοποίησε εσωτερικές έρευνες και 

προγράμματα συμβουλευτικής, καλώντας επίσης  τους εκπαιδευτικούς του σχολείου  

σε τακτές συναντήσεις προσωπικού, όπου διεξήχθησαν συζητήσεις σχετικά με 

διάφορα ζητήματα που αφορούν τη λειτουργία της σχολικής μονάδας, αλλά και 

ζητήματα που απασχολούν τους εκπαιδευτικούς ειδικότερα και σχετίζονται με την 

εκπαιδευτική διαδικασία. 

 Ένας ακόμη τρόπος, μέσα από τον οποίο η σχολική μονάδα είχε τη δυνατότητα 

να βοηθήσει τους εκπαιδευτικούς να αναπτυχθούν επαγγελματικά, ήταν η δημιουργία 

και η λειτουργία δικτύων σχολείων (Σύνδεση Πρότυπου Γυμνασίου Αγίων 

Αναργύρων με τα Ράλλεια Πειραματικά Δημοτικά) και οι σχολικές συμπράξεις με 

εκπαιδευτικά ιδρύματα (ΕΚΠΑ - ΕΜΠ), μέσω του mentoring, αλλά και με το 

Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, μέσω των επιμορφώσεων του εκπαιδευτικού 

δυναμικού σχετικά με τα Εργαστήρια Δεξιοτήτων. Το σχολείο επίσης συμμετείχε στη 

δράση eTwinning «Ερατοσθένης» συνεργαζόμενο με ένα δίκτυο σχολείων σε 

παγκόσμιο επίπεδο. Μέσω των δικτύων σχολείων οι εκπαιδευτικοί είχαν την ευκαιρία 
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να ανταλλάξουν απόψεις σχετικά με τις πρακτικές τους με άλλους εκπαιδευτικούς 

άλλων σχολείων και να μάθουν ο ένας από τον άλλο καθώς και να εμπλακούν σε 

έρευνα δράσης. 

 Τέλος, με ευθύνη του υποδιευθυντή, οι εκπαιδευτικοί του σχολείου 

ενημερώνονταν μέσω mail για κάθε νέο που αφορά την ειδικότητα τους (ημερίδες, 

επιμορφώσεις, συνέδρια). Αυτό έδωσε τη δυνατότητα στους εκπαιδευτικούς να 

συμμετέχουν σε πολλές δράσεις ενίσχυσης και επαγγελματικής ανάπτυξης.  

 Διασφάλιση της εφαρμογής του σχολικού κανονισμού 

 Ο εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας του σχολείου συμφωνήθηκε στην αρχή 

του σχολικού έτους, ώστε να ευνοεί την εύρυθμη λειτουργία της σχολικής μονάδας 

και να συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων που είχαν τεθεί.  

 Ο Κανονισμός, περιλαμβάνει όρους και κανόνες, κατανομή αρμοδιοτήτων και 

ευθυνών, δικαιωμάτων και υποχρεώσεων, για όλα τα μέλη της σχολικής κοινότητας, 

έτσι ώστε να διαμορφώνεται στο σχολείο ένα παιδαγωγικό και διδακτικό κλίμα που 

διευκολύνει την απρόσκοπτη, μεθοδική και αποτελεσματική λειτουργία του.  

 Ταυτόχρονα οι δυσκολίες και τα προβλήματα που προέκυψαν 

αντιμετωπίστηκαν από τα μέλη της σχολικής κοινότητας ως προκλήσεις και ευκαιρίες 

βελτίωσης, ανάπτυξης και ενδυνάμωσης παιδαγωγικών, διδακτικών, και άλλων 

πρακτικών.  

 Ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας με την έναρξη του σχολικού έτους 

κοινοποιήθηκε σε όλους τους κηδεμόνες και αναρτήθηκε στον ιστότοπο του σχολείο. 

Παράλληλα συζητήθηκε και με τους μαθητές του σχολείου. 

 Η τήρηση του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας ήταν ευθύνη σύσσωμης 

της σχολικής κοινότητας: της Διεύθυνσης, των εκπαιδευτικών, των μαθητών, αλλά 

και τον κηδεμόνων.  

 Κλείνοντας, να επισημάνουμε ότι ο διευθυντής και ο υποδιευθυντής του 

σχολείου ήταν πάντα στη διάθεση των εκπαιδευτικών για οποιοδήποτε θέμα 

προέκυπτε (βοήθεια, συμβουλευτικός ρόλος, καθοδήγηση κ.ά.)  
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Θεματικός Άξονας 10 

Διαχείριση υλικών πόρων και οικοδομών 

 

 Κατανομή πόρων 

 Η διαχείριση των οικονομικών πόρων έγινε με ορθολογικό τρόπο και οι 

αποφάσεις για τις δαπάνες ελήφθησαν σύμφωνα με τους στόχους και το όραμα του 

σχολείου για την επίτευξη προγραμματισμένων προτεραιοτήτων. Αξιοποιήθηκαν 

αποτελεσματικά οι διαθέσιμοι πόροι για τη συντήρηση του κτηρίου και την 

καθαριότητα, αλλά και την ανανέωση/συντήρηση της υλικοτεχνικής υποδομής του 

σχολείου (λ.χ. αγορά εξοπλισμού ΤΠΕ, βελτίωση τηλεφωνικής καλωδίωσης, 

συντήρηση φωτοτυπικών), σε συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές 

του σχολείου. Το σχολείο μερίμνησε, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, για την 

κάλυψη αναγκών και εκσυγχρονισμού που αφορούν σε κτηριακές υποδομές και 

εκπαιδευτικό υλικό. Διατέθηκαν πόροι για τα εργαστήρια Φ.Ε. με αγορά χρήσιμων 

πειραματικών διατάξεων. Ανακαινίσθηκαν οι τουαλέτες των εκπαιδευτικών, αλλά 

ταυτόχρονα δημιουργήθηκαν και επιπλέον τουαλέτες προς χρήση των μαθητών. 

Ταυτόχρονα το σχολείο διεκδίκησε και κατάφερε να λάβει χορηγία, που θα αφορά 

στο μάθημα της Τεχνολογίας. Η χορηγία είναι της τάξης των 2000 ευρώ, τα οποία θα 

διατεθούν για αγορά σύγχρονου εξοπλισμό ρομποτικής και Η/Υ. Επιπλέον, για τις 

ανάγκες των μαθητών κατά τη διάρκεια της τηλεκπαίδευσης το σχολείο έλαβε 12 

tablets τα οποία δανείσθηκαν σε μαθητές/μαθήτριες που είχαν προβλήματα σύνδεσης 

ή έλλειψη εξοπλισμού για την παρακολούθηση των μαθημάτων. 

 Προστασία και αξιοποίηση σχολικών χώρων – υποδομών 

 Κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους ελήφθησαν όλα τα απαραίτητα μέτρα για 

την ασφάλεια και την προστασία των μαθητών/μαθητριών σε όλους τους χώρους. 

Αυτό πραγματοποιήθηκε με την συνεργασία του Δήμου Αγίων Αναργύρων. Παρόλα 

αυτά το κτήριο είναι κατασκευασμένο πολλά έτη πριν και χρειάζεται περαιτέρω  

συντήρηση. Το σχολείο συστεγάζεται με το 1ο Γυμνάσιο Αγίων Αναργύρων και το 

Εσπερινό Γυμνάσιο Αγίων Αναργύρων και αυτό καθιστά ακόμα δυσκολότερη την 

προσπάθεια αξιοποίησης των χώρων. Πιο συγκεκριμένα: Χρειάζεται και έχει 

προγραμματιστεί από τις υπηρεσίες του Δήμου βάψιμο του κτηρίου και των 

γραφείων. Οι τάξεις έχουν βαφεί το 2015 ενώ τα γραφεία το 2007. 
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 Όλες οι αίθουσες έχουν εγκατεστημένο επιτραπέζιο Η/Υ (με σύνδεση στο 

διαδίκτυο) και βιντεοπροβολέα. Όλες οι αίθουσες είναι εφοδιασμένες με 

διαδραστικούς πίνακες αφής και τρεις (3) από αυτές διαθέτουν βιβλιοθήκη, που 

τοποθετήθηκαν βιβλία και λειτουργούν μεταξύ των μαθητών και ως δανειστικές με 

πρωτοβουλία των μαθητικών κοινοτήτων και τη συνδρομή των εκπαιδευτικών τους.  

 Το εργαστήριο Φυσικών Επιστημών είναι εξοπλισμένο, αλλά είναι απαραίτητη 

η αγορά νέου εξοπλισμού. Υπάρχει Ηλεκτρονικός Υπολογιστής, βιντεοπροβολέας και 

οθόνη προβολής.  

 Η αίθουσα Τεχνολογίας είναι κοινή με το 1ο
 
Γυμνάσιο Αγίων Αναργύρων και 

τελευταία εξοπλίστηκε με βιντεοπροβολέα και επιτοίχια ηλεκτρικά πτυσσόμενη 

οθόνη από το Πειραματικό Γυμνάσιο Αγίων Αναργύρων.  

 Το εργαστήριο Ηλεκτρονικών Υπολογιστών επίσης είναι κοινό με το 1ο 

Γυμνάσιο Αγίων Αναργύρων, και είναι επαρκώς εξοπλισμένο με 13 Η/Υ, αν και 

μερικοί από αυτούς θα χρειαστούν αντικατάσταση λόγω παλαιότητας και 

προβλημάτων. Από το 1ο Γυμνάσιο Αγίων Αναργύρων προγραμματίζεται η 

εγκατάσταση βιντεοπροβολέα στο εργαστήριο. 

 Στον προαύλιο χώρο του σχολείου έχει τοποθετηθεί από τον Δήμο Αγίων 

Αναργύρων-Καματερού προκατασκευασμένη αίθουσα. Σε αυτήν διεξάγονται τα 

μαθήματα των Γαλλικών και των Γερμανικών. Στην αίθουσα εγκαταστάθηκε 

επιτραπέζιος Η/Υ (με σύνδεση στο διαδίκτυο), βιντεοπροβολέας και οθόνη προβολής. 

Στην ίδια αίθουσα στεγάζεται η δανειστική βιβλιοθήκη του σχολείου. 

 Στο χώρο του σχολείου υπάρχουν 3 γραφεία και χώρος υποδοχής, στον οποίο 

βρίσκονται δύο (2) φωτοτυπικά μηχανήματα, βιβλιοθήκη και ηχητικά συστήματα, τα 

οποία αξιοποιούνται σε καθημερινή βάση και συντηρούνται αναλόγως. Στο χώρο των 

γραφείων υπάρχουν εγκατεστημένοι συνολικά εννέα (9) Η/Υ, οι οποίοι 

χρησιμοποιούνται από το προσωπικό του σχολείου σε καθημερινή βάση. 

 Το σχολείο μοιράζεται επίσης την αίθουσα εκδηλώσεων με το 1ο Γυμνάσιο 

Αγίων Αναργύρων. Η αίθουσα εκδηλώσεων διαθέτει ηχητική και μικροφωνική 

εγκατάσταση, αλλά δεν διαθέτει σύνδεση με το διαδίκτυο. Επιπλέον ορισμένα από τα 

φωτιστικά του χώρου χρειάζονται επισκευή, ενώ στο χώρο κρίνεται απαραίτητη η 

εγκατάσταση ψυκτικού μηχανήματος. 

 Το κυλικείο του σχολείου είναι κοινό με το 1ο Γυμνάσιο Αγίων Αναργύρων. 
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 Εκσυγχρονισμός και εμπλουτισμός υποδομών 

 Το σχολείο μερίμνησε, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, για την κάλυψη 

αναγκών και εκσυγχρονισμού που αφορούν σε κτηριακές υποδομές και εκπαιδευτικό 

υλικό. Αυξήθηκε ο αριθμός των διαθέσιμων τουαλετών για τους μαθητές και 

αντικαταστάθηκαν ελαττωματικά υδραυλικά στην τουαλέτα που χρησιμοποιούν οι 

καθηγητές.  

 Οι Η/Υ που βρίσκονται στις τάξεις αναβαθμίστηκαν, χωρίς ωστόσο να είναι 

αρκετή η αναβάθμιση να τους κάνει τόσο χρηστικούς, ώστε να ακολουθούν την 

εξέλιξη της τεχνολογίας και να είναι ικανοί για τη χρήση νέων αναβαθμισμένων 

προγραμμάτων καθώς είναι παλαιάς τεχνολογίας και χρειάζονται αντικατάσταση. Για 

το σκοπό αυτό προγραμματίζεται η αντικατάσταση τριών εξ αυτών με Η/Υ που 

δώρισε ο Δήμος Άγιων Αναργύρων-Καματερού, ενώ δρομολογείται η αγορά και 

άλλων Η/Υ προς αντικατάσταση των υπόλοιπων. 

 Κρίνεται απαραίτητος ο εκσυγχρονισμός του τεχνολογικού εξοπλισμού, αλλά 

και η ολική ανακαίνιση του κτηρίου.  

 Τα εργαστήρια Φυσικών Επιστημών – Η/Υ – Τεχνολογίας πρέπει να 

αναβαθμιστούν, αλλά και να διατεθούν αίθουσες προς αποκλειστική χρήση του 

σχολείου για εργαστήριο Η/Υ – Τεχνολογίας - Ρομποτικής. 

 Διαθέσιμα τεκμήρια στο αρχείο του σχολείου μας: Βιβλίο Υλικού, 

Κτηματολόγιο υποδομών Τεχνολογίας Πληροφοριών και Επικοινωνίας (ΤΠΕ), 

Παραστατικά αγορών. 

 

Θεματικός Άξονας 11 

Σχολείο και κοινότητα 

 

 συνεργασία με άλλα σχολεία και εκπαιδευτικά ιδρύματα 

 Το Πρότυπο Γυμνάσιο Αγίων Αναργύρων συνεργάζεται με δημόσια σχολεία 

στην Ελλάδα και με σχολεία στην Ευρώπη και σε όλον τον κόσμο στο πλαίσιο 

εγκεκριμένων ευρωπαϊκών προγραμμάτων. Επίσης, έχει υπογράψει συμφωνίες 

συνεργασίας με Ιδρύματα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης.  

 Πιο συγκεκριμένα: 

α) Συνεργασία με τα παρακάτω πανεπιστημιακά Τμήματα και πρακτική άσκηση  

    φοιτητών τους στο Πρότυπο Γυμνάσιο Αγίων Αναργύρων: 
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1. Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (Ε.Κ.Π.Α.), μάθημα «Σχολική 

Τάξη και Μικροδιδασκαλία» (Μέντορας: Δ. Σκυριανόγλου) 

2. Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ψηφιακός 

Μετασχηματισμός και Εκπαιδευτική Πράξη» (Ψη.Μ.Ε.Π.) 

3. Πρόγραμμα μεταπτυχιακών Σπουδών «Θεωρία, Πράξη και Αξιολόγηση του 

Εκπαιδευτικού Έργου», Ειδίκευση «Διδασκαλία Ανθρωπιστικών 

Αντικειμένων και Εκπαιδευτική Αξιολόγηση», Τμήμα Φ.Π.Ψ., Φιλοσοφική 

Σχολή, Ε.Κ.Π.Α. (Μέντορες: Α. Δήμος, Δ. Πετροπούλου, Ζ. Σταμπουλίλη, Π. 

Χιονίδης) 

4. Προπτυχιακό μάθημα Πρακτικής και Διδακτικής Άσκησης (Ζ΄ και Η΄ 

εξάμηνο), Τμήμα Θεολογίας, Θεολογική Σχολή, Ε.Κ.Π.Α. (Μέντορας: Τ. 

Παπατρέχα) 

5. Προπτυχιακό μάθημα «Πρακτική Διδασκαλία και Άσκηση Ι, ΙΙ», Τμήμα 

Μουσικών Σπουδών, Ε.Κ.Π.Α. (Μέντορας: Μ. Μιχαηλίδου) 

6. Μάθημα «Αρχές Παιδαγωγικής», Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και 

Φυσικών Επιστημών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (Μέντορες: Χ. 

Μουρατίδης, Γ. Χρήστου) 

β) Συνεργασία με σχολεία από την Ευρώπη και όλον τον κόσμο: 

1. ERASMUS+ Κ229 “Science through experiment in Europe”, 2016-2018: 

σχολεία από τις Πολωνία, Ρουμανία, Ισπανία, Σλοβενία και Τουρκία. 

2. ERASMUS + K229 “‘Together we count!’ Developing and Implementing 

New Strategies in Maths Connected Curricular Subjects”, 2018-2020: σχολεία 

από τις Εσθονία, Ιταλία, Γαλλία και Τουρκία. 

3. ERASMUS + K229 “Science Through Experiment in Europe 2”, 2020-2022: 

σχολεία από τις Ισπανία, Ρουμανία, Κροατία, Ουγγαρία, Τουρκία. 

4. ERATOS PROJECT “Eratosthenes Earth Experiment e Twinning group”, 

2013-2021: σχολεία από την Ασία, την Αφρική, την Αμερική και την Ωκεανία 

http://www.eratosthenes.eu/spip/spip.php?article20  

5. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΤΟ ΓΑΛΛΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 

Collège Luise Michel de Saint Juste en Chaussée, 1996-2021. 

6. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΤΟ ΓΕΡΜΑΝΙΚΟ 

ΣΧΟΛΕΙΟ Städtische Gesamtschule Gummersbach. 

γ) Πρότζεκτ με ελληνικά δημόσια σχολεία: 

http://www.eratosthenes.eu/spip/spip.php?article20
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1. Σε συνεργασία με τα Ράλλεια ΠΔΣ διοργάνωση Θερινού σχολείου 25-29 

Ιουνίου 2018 με συμμετοχή 20 μαθητών από όλη την Αθήνα. http://umi-sci-

ed.eu/partners_info/ 

2. Σε συνεργασία με τα 1ο Γυμνάσιο Άνω Λιοσίων και 1ο Πρότυπο Γυμνάσιο 

Αθηνών, διαθεματικό πρότζεκτ στις 30 και 31 Μαρτίου 2021 μέσω της 

πλατφόρμας webex με θέμα «Οι πλατφόρμες σύγχρονης εκπαίδευσης ως 

εργαλεία διαθεματικότητας και συνεργατικής μάθησης: το φιλελληνικό 

κίνημα και η Επανάσταση του 1821» 

 συνεργασία με τους Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου και άλλους φορείς 

του ΥΠΑΙΘ 

 Λόγω της φυσιογνωμίας του ως Προτύπου Σχολείου, το Πρότυπο Γυμνάσιο 

Αγίων Αναργύρων εποπτεύεται από ειδικό Επιστημονικό Εποπτικό Συμβούλιο 

(ΕΠΕΣ), στο οποίο συμμετέχει και ο Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου κ. 

Κωνσταντίνος Καφετζόπουλος, ο οποίος βρίσκεται στο σχολείο τουλάχιστον μία 

φορά τον μήνα στις συνεδριάσεις του ΕΠΕΣ. 

 Παρά τα προβλήματα που προκάλεσε η πανδημία κατά το σχολικό έτος 2020-

2021, πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά, μέσω της πλατφόρμας webex, ενημέρωση των 

μαθητών της γ΄ γυμνασίου για τους τύπους Λυκείου σε συνεργασία με το ΚΕΣΥ 

(Κέντρο Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού) Ιλίου. 

 Οι εκπαιδευτικοί του σχολείου συμπλήρωσαν κατά το σχολικό έτος 2020-

2021 έντυπα «Περιγραφής Εκπαιδευτικών Αναγκών» μαθητών για την αξιολόγηση 

των μαθησιακών τους δυνατοτήτων σε συνεργασία με το 2
ο
 ΚΕΣΥ (Κέντρο 

Εκπαιδευτικής & Συμβουλευτικής Υποστήριξης) Γ’ Αθήνας. 

 συνεργασία με τον Δήμο Αγίων Αναργύρων και άλλους φορείς 

 Το σχολείο συνεργάζεται πολύ καλά με τον Δήμο Αγίων Αναργύρων-

Καματερού. Ενδεικτικά αναφέρουμε τα παρακάτω, τα οποία επετεύχθησαν μετά από 

σχετικό πρόταση-αίτημά μας προς τον Δήμο: 

α) εγκατάσταση πάγκων στο προαύλιο του σχολείου 

β) διάβαση πεζών μπροστά από το σχολείο 

γ) βάψιμο των κάγκελων στην είσοδο του σχολείου 

δ) χορήγηση πέντε (5) τάμπλετ στο σχολείο για την κάλυψη αναγκών μαθητών κατά  

    την περίοδο της τηλεκπαίδευσης 

ε) άμεση αντικατάσταση τριών υπολογιστών που υπέστησαν βλάβη.  

http://umi-sci-ed.eu/partners_info/
http://umi-sci-ed.eu/partners_info/


29 
 

 Το σχολείο για την οργάνωση Εργαστηρίου Ρομποτικής απευθύνθηκε στον 

ΣΕΒ για την εξασφάλιση χορηγιών. Ανταποκρίθηκαν δύο φορείς: α) «Κλέων Τσέτης, 

Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία Επιστημονικής Έρευνας και Πολιτισμού» και β) 

Generation Next. 

 εξωστρέφεια και προβολή του έργου τού σχολείου  

α) μέσα από την ιστοσελίδα του σχολείου, στην οποία αναρτώνται όλες οι 

δραστηριότητες των μαθητών και των εκπαιδευτικών (http://gym-peir-ag-

anarg.att.sch.gr/new/) 

β) με την παρουσίαση δράσεων στην εκπαιδευτική και την επιστημονική κοινότητα 

είτε μέσα από συνέδρια είτε με δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά. Για 

παράδειγμα, τα πρότζεκτ που εκπονήθηκαν υπό την επίβλεψη της Χ. Κάλφογλου 

(ΙΙΙ.2. και ΙΙΙ.3.) δημοσιεύθηκαν στα περιοδικά Research Papers in Language 

Teaching and Learning (https://rpltl.eap.gr/images/2017/RPLTL-8-2.pdf, pp. 77-88) 

και Adaptation (Volume 12, Issue 3, December 2019, pp. 284–297) αντιστοίχως. Η 

πρόταση συνεργατικής διδασκαλίας «Διαβάζοντας, μαθαίνοντας, ακούγοντας για την 

ευρωπαϊκή ενοποίηση» έχει υποβληθεί στο 4ο Συνέδριο του ΕΚΕΔΙΣΥ 

γ) όλα τα προγράμματα και οι δραστηριότητές τους παρουσιάζονται στο τέλος της 

σχολικής χρονιάς σε εκδήλωση που πραγματοποιείται στο σχολείο και είναι ανοιχτή 

στο ευρύ κοινό – λόγω των μέτρων για την ανάσχεση της πανδημίας Covid-19 δεν 

πραγματοποιήθηκαν εκδηλώσεις το 2020 και το 2021.  

 ενεργή συμμετοχή στη ζωή της τοπικής κοινότητας 

α) συμμετοχή στις παρελάσεις στο Δήμο Αγίων Αναργύρων – Καματερού και σε  

    άλλες τοπικές εκδηλώσεις (καρναβαλική παρέλαση, ποδηλατικοί αγώνες κλπ) 

β) μακροχρόνια σχέση ηθικής και υλικής συμπαράστασης στο Ίδρυμα «Μητέρα»  

    (επισκέψεις εκπαιδευτικών και μαθητών, προσφορά αναγκαίου υλικού στο Ίδρυμα) 

γ) συμμετοχή σε εθελοντική αιμοδοσία, η οποία διοργανώθηκε στους χώρους του  

    σχολείου. 

δ) συμμετοχή στο πρόγραμμα “Make-A-Wish” 

ε) Όμως, η σημαντικότερη δίοδος προβολής των ενεργειών του σχολείου, οι οποίες 

έχουν εξωστρεφή χαρακτήρα, είναι η προσωπική επαφή που προκύπτει από αυτές 

ανάμεσα στους μαθητές και τους γονείς της Δυτικής Αθήνας με μαθητές και γονείς 

από τα συνεργαζόμενα ευρωπαϊκά σχολεία. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτής της 

λειτουργίας του Προτύπου Γυμνασίου Αγίων Αναργύρων, να φέρνει κοντά τοπικές 

http://gym-peir-ag-anarg.att.sch.gr/new/
http://gym-peir-ag-anarg.att.sch.gr/new/
https://rpltl.eap.gr/images/2017/RPLTL-8-2.pdf
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κοινωνίες, συνιστά η αδελφοποίηση του δήμου Αγίων Αναργύρων – Καματερού με 

τον γαλλικό δήμο Saint Juste en Chaussée. Το Πρόγραμμα Ανταλλαγής Μαθητών με 

τη Γαλλία κατάφερε να φέρει κοντά όχι μόνο δύο σχολεία αλλά και δύο κοινότητες 

από την Ελλάδα και τη Γαλλία. Ως αποτέλεσμα των προσπαθειών των διευθυντών 

των σχολείων και της ισχυρής υποστήριξης που βρήκαν μεταξύ των παλαιών και των 

σημερινών μαθητών, δασκάλων και γονέων, οι αντίστοιχοι Δήμοι Αγίων Αναργύρων-

Καματερού και Saint Juste en Chaussée αδελφοποιήθηκαν τον Ιούνιο του 2019 σε 

τελετή που έγινε στην πόλη των Αγίων Αναργύρων, με συνδιοργανωτή το σχολείο. 

Το νέο καθεστώς παρέχει την ευκαιρία για περισσότερα σχολεία από τις δύο πόλεις 

να συνεργαστούν σε εκπαιδευτικά θέματα.  

 Η εξωστρέφεια είναι από τα «δυνατά σημεία» του Προτύπου Γυμνασίου Αγίων 

Αναργύρων. Εκφράζεται μέσα από σειρά συνεργασιών, τις οποίες το σχολείο 

επιδίωκε και επιδιώκει με άλλα σχολεία, με την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, με 

παιδαγωγικούς φορείς της Γ΄ Αθήνας και με τον Δήμο Αγίων Αναργύρων-

Καματερού. 

 Οι σχέσεις με το συστεγαζόμενο 1ο Γυμνάσιο Αγίων Αναργύρων ιδιαιτέρως σε 

σχέση με τη συμπεριφορά των μαθητών αυτού του σχολείου. 

 

 

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

Θετικά σημεία 

Χάρη στις συνεχείς προσπάθειες της Διεύθυνσης και των καθηγητών γίνεται η 

καλύτερη δυνατή αξιοποίηση των υπαρχόντων πόρων και υποδομών σε συνεργασία 

με τον δήμο Αγίων Αναργύρων-Καματερού και με άλλους, ιδιωτικούς φορείς 

(Άξονες 9 και 10). Το σχολείο διακρίνεται για την εξωστρέφειά του, η οποία 

αποτυπώνεται στις σχέσεις του με άλλα σχολεία, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, με 

την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, με κοινωφελή ιδρύματα και, ευρύτερα, με την τοπική 

κοινότητα (Άξονας 11). 

Σημεία προς βελτίωση 

α) ανάληψη πρωτοβουλιών για την ανεύρεση επιπλέον χώρων, ώστε να  

    βελτιστοποιηθεί η λειτουργία του σχολείου 

β) ανανέωση και ενίσχυση του ηλεκτρονικού εξοπλισμού (υπολογιστές, τάμπλετ,  

    βιντεοπροβολείς). 
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ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

 ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 

 

Θεματικός Άξονας 12 

Συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε επιμορφωτικές δράσεις 

 

 Ο συγκεκριμένος άξονας αναφέρεται στη συμμετοχή των εκπαιδευτικών του 

Πρότυπου Γυμνασίου Αγίων Αναργύρων σε επιμορφωτικές δράσεις, στην αξιοποίηση 

συλλογικών και συμμετοχικών μορφών επιμόρφωσης από τους/τις εκπαιδευτικούς 

της σχολικής μονάδας καθώς και στη διαρκή επικαιροποίηση των γνώσεων, 

δεξιοτήτων και ικανοτήτων τους για την αποτελεσματική εκτέλεση του έργου τους, 

στην ενίσχυση της επαγγελματικής τους ταυτότητας και στη συμβολή τους στη 

διαμόρφωση της σχολικής μονάδας ως κοινότητας επαγγελματικής μάθησης. 

Παρά τις αντιξοότητες της πανδημίας, οι καθηγητές της σχολικής μονάδας δήλωσαν 

την ενεργή παρουσία τους σε : 

 5 Συνέδρια 

 4 Δημοσιεύσεις και 5 εργασίες υπό δημοσίευση 

 3 Παροχές Επιμορφωτικού Έργου 

 71 Διαδικτυακές Επιμορφώσεις και 

 3 Επιμορφώσεις μακράς διάρκειας (> 200 ωρών) 

 Τα τεκμήρια των όσων αναφέρονται ανωτέρω βρίσκονται στην διάθεση των 

εκπαιδευτικών και μπορούν να παρουσιαστούν όποτε τους ζητηθεί. 

 

 

Θεματικός Άξονας 13 

Ανάληψη επιμορφωτικών πρωτοβουλιών του σχολείου για τη βελτίωση της 

διδασκαλίας, της μάθησης και της αξιολόγησης 

 

 Οι εκπαιδευτικοί του σχολείου μας διαρκώς ενημερώνονται για τις εξελίξεις 

στα αντικείμενα που διδάσκουν. Υπάρχει οργανωμένο σύστημα στο σχολείο μέσα 

από το οποίο κάθε συνάδελφος ενημερώνεται για συνέδρια και επιμορφώσεις 

αναφορικά με την ειδικότητα του προκειμένου να συμμετάσχει. Ταυτόχρονα, οι ίδιοι 

οι εκπαιδευτικοί αναγνωρίζουν την ανάγκη τους για επιμόρφωση και αυτό 
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αποδεικνύεται από το γεγονός ότι αρκετοί παρακολουθούν μεταπτυχιακές ή 

διδακτορικές σπουδές.  

 Το σχολείο είναι μια κοινότητα μάθησης. Κάθε συνάδελφος φέρνει τις γνώσεις 

ή τις εμπειρίες του, οι οποίες αξιοποιούνται από όλους. Ακόμα και η συνεργασία με 

το ΕΜΠ και το ΕΚΠΑ μέσω του θεσμού του mentoring βοηθάει την επαγγελματική 

εξέλιξη τόσο των φοιτητών που παρακολουθούν τα μαθήματα στην τάξη, όσο και των 

συναδέλφων που αναλαμβάνουν το ρόλο του μέντορα.  

 Στο σχολείο μας λειτουργούν ομάδες εργασίας καθηγητών ίδιας ειδικότητας 

ώστε όλοι μαζί να μοιράζονται τις γνώσεις, τις εμπειρίες και τις καλές πρακτικές 

τους.  

 Το Πρότυπο Γυμνάσιο Αγίων Αναργύρων είναι σε σύμπραξη με τα Ράλλεια 

Πειραματικά Δημοτικά και αυτή η δράση προβάλλει τη συνεργασία των καθηγητών 

μας με εκπαιδευτικούς άλλων σχολείων για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση 

επιμορφωτικών/ενημερωτικών δράσεων. Ταυτόχρονα δίνονται κίνητρα σε όλους τους 

εκπαιδευτικούς για την παραγωγή εκπαιδευτικού/ επιμορφωτικού υλικού. 

 Έχουμε αρκετούς εκπαιδευτικούς που έχουν εργαστεί σε άλλες δουλειές πριν 

γίνουν καθηγητές. Προφανώς αυτή η εμπειρία τους μεταφέρεται στην αίθουσα και 

βελτιώνει τα μαθησιακά αποτελέσματα των μαθητών/-τριών;  

 Στο Πρότυπο Γυμνάσιο Αγίων Αναργύρων οι καθηγητές ενθαρρύνονται ώστε 

να γίνονται διαρκώς καλύτεροι. Αυτό πρώτα απ’ όλα πηγάζει από την κουλτούρα του 

σχολείου, από το κλίμα μεταξύ των εκπαιδευτικών, από την ανάγκη που γεννιέται 

στον καθένα να συμμετέχει σε ολοένα και περισσότερες δράσεις και προγράμματα.  

 Τη φετινή χρονιά λόγω της ανάγκης εξοικείωσης όλων των συναδέλφων στα 

εργαλεία της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, η κύρια προσπάθεια έγινε προς αυτή την 

κατεύθυνση. Δόθηκε λοιπόν μεγάλη έμφαση στην αλληλοβοήθεια μεταξύ των 

συναδέλφων στην εκμάθηση της χρήση των απαραίτητων εκπαιδευτικών εργαλείων 

(πλατφόρμες e-class, e-me, webex κ.ά). Ταυτόχρονα συστάθηκε μια ομάδα που 

αποτελούνταν από τους καθηγητές που υλοποιούσαν τα Εργαστήρια Δεξιοτήτων, οι 

οποίοι είτε μέσω τηλεδιάσκεψης είτε δια ζώσης αντάλλασσαν απόψεις σχετικά με: 

1. την εφαρμογή του πιλοτικού αυτού προγράμματος 

2. την αξιοποίηση του εκπαιδευτικού υλικού που ήταν διαθέσιμο από το ΙΕΠ 

3. τη δημιουργία portfolio  

4. την εφαρμογή της περιγραφικής αξιολόγησης. 

5. και οποιοδήποτε άλλο θέμα αφορούσε το συγκεκριμένο αντικείμενο. 
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 Φέτος, επειδή στο μεγαλύτερο μέρος της σχολικής χρονιάς τα μαθήματα έγιναν 

εξ αποστάσεως, δεν ήταν εφικτό να υλοποιηθεί δια ζώσης ετεροπαρατήρηση μεταξύ 

των εκπαιδευτικών. Όμως κατά τη διάρκεια των εξ αποστάσεως μαθημάτων 

εφαρμόστηκε η ετεροπαρατήρηση μέσω webex. Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι, παρά 

τις δυσκολίες της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, λειτούργησε κανονικό ο θεσμός του 

mentoring, που είναι μια συνεργασία του σχολείου μας με το ΕΚΠΑ, το ΕΜΠ και 

άλλα ιδρύματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης. 

 

Θεματικός Άξονας 14 

Συμμετοχή του προσωπικού σε άλλες δράσεις (προγράμματα Erasmus, 

συνεργασία με άλλα σχολεία κ.λπ.) 

 

 Ο άξονας 14 απαντά στα ακόλουθα ερωτήματα: Σε ποιον βαθμό οι 

εκπαιδευτικοί του σχολείου...  

1. συμμετέχουν σε εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα (Erasmus, e-twinning κ.λπ.)  

2. εκδηλώνουν ενδιαφέρον συμμετοχής σε ερευνητικά προγράμματα ή/και  

    επιστημονικά συνέδρια 

3. συμμετέχουν σε δράσεις κοινωνικού ενδιαφέροντος κ.λπ. για την αλλαγή στάσεων  

   και αντιλήψεων που βοηθούν το σχολικό περιβάλλον 

 4. επιδιώκουν τη συνεργασία με άλλα σχολεία για τον σχεδιασμό προγραμμάτων, τη  

     βελτίωση των πρακτικών τους, την αντιμετώπιση δυσκολιών και τη διάχυση  

     καλών πρακτικών 

5. συνεργάζονται με εκπαιδευτικούς από άλλες σχολικές μονάδες της χώρας ή του  

    εξωτερικού στο πλαίσιο υλοποίησης ευρωπαϊκών ή άλλων εγκεκριμένων  

    εκπαιδευτικών προγραμμάτων; 

Τα δεδομένα μας 

 Το σχολείο μας συμμετείχε πέρσι σε δύο προγράμματα Erasmus με συμμετοχή 

5 χωρών το καθένα:  

α) Science through Experiment in Europe 2  για το  2020-2022, σε συνέχεια ενός  

    Erasmus  που υλοποιήσαμε  στο σχολείο μας με απόλυτη επιτυχία  

β) Developing and implementing new strategies in Math connected curricular subjects  

    2019-2021. Στα προγράμματα αυτά συμμετέχουν όλοι οι καθηγητές του σχολείου,  

    καθώς και όλα τα τμήματα με ποικίλες δραστηριότητες.  

γ) “Robo Girls”, πρόγραμμα Erasmus+ που υλοποιεί η Περιφερειακή Διεύθυνση  
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    Αττικής και μας έχει επιλέξει ως σχολείο εφαρμογής για τα έτη 2020-2022.  

 Επίσης το σχολείο μας συμμετέχει σε διάφορα προγράμματα eTwinning: α) 

“Eratosthenes 2021”, ένα πρόγραμμα που υλοποιείται για περισσότερα από 10 χρόνια 

με συμμετοχή δεκάδων σχολείων από όλες τις ηπείρους και παίρνει κάθε χρόνο 

Εθνική και Ευρωπαϊκή ετικέτα ποιότητας  και ενσωματώνεται στην διδασκαλία 

πολλών μαθημάτων. β) «Γιατί μαθηματικά;» με συμμετοχή πολλών ελληνικών 

σχολείων γ) τα αντίστοιχα προγράμματα Erasmus στην πλατφόρμα eTwinning. 

 Οι εκπαιδευτικοί του σχολείου μας εκδηλώνουν ενδιαφέρον συμμετοχής σε 

επιστημονικά συνέδρια, ελληνικά και διεθνή, και δραστηριοποιούνται στο επίπεδο 

των επιστημονικών δημοσιεύσεων σε ιδιαίτερα ικανοποιητικό βαθμό. Το αντικείμενο 

των εισηγήσεων και δημοσιεύσεων είναι είτε θεωρητικό είτε βασισμένο σε 

μεθοδολογικές παρατηρήσεις ή πειραματικές μελέτες στο σχολικό περιβάλλον. 

Επίσης, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι συνεργασίες με καθηγητές άλλων 

σχολείων.  Ενδεικτικά, παραθέτουμε:  

α. Εισηγήσεις: 

-26/9/2020: Εισήγηση με τίτλο Knowledge-telling vs. knowledge-transforming in L2 

writing: A ‘bumpy’ continuum? στο 1
ο
 Διεθνές Συνέδριο Teaching Trends & 

Practices in EAP/ESP/AL, που διοργάνωσε το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας στις 25-

26/9/2020. Προς δημοσίευση στα επιλεγμένα πρακτικά του Συνεδρίου (Κάλφογλου) 

-26/9/2020: «Διαβάζοντας, μαθαίνοντας, ακούγοντας για την ευρωπαϊκή ενοποίηση. 

Μία πρόταση συνεργατικής μάθησης για το  Γυμνάσιο», 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο 

ΕΚΕΔΙΣΥ, Εκπαίδευση στον 21ο αιώνα: ανάπτυξη της κριτικής σκέψης, της 

δημιουργικότητας και της καινοτομίας, online (Μιχαηλίδου, Παπαδοπούλου, 

Χιονίδης). 

-26/9/2020: «Με χρονοκάψουλα την ελληνική γλώσσα ταξιδεύουμε στην Ιατρική.’ 

Μία  πρόταση δραματοποίησης για το γλωσσικό μάθημα στο γυμνάσιο», 5ο 

Πανελλήνιο Συνέδριο ΕΚΕΔΙΣΥ, Εκπαίδευση στον 21ο αιώνα: ανάπτυξη της κριτικής 

σκέψης, της δημιουργικότητας και της καινοτομίας, online (Πιτρόπου, Χιονίδης).  

-2/10/2010: Εισήγηση με τίτλο Form-focussed instruction: An alternative grammar 

syllabus proposal στο 24
ο
 Διεθνές Συνέδριο Θεωρητικής και Εφαρμοσμένης 

Γλωσσολογίας, που διοργάνωσε το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Προς 

κρίση για τα επιλεγμένα πρακτικά του Συνεδρίου (Κάλφογλου). 
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-21/11/2020: “Between Palamas’s ‘Live, our glorious homeland’ and Cavafy’s ‘Never 

betraying what is right’. Teaching Thermopylae in a Modern Greek Literature class”, 

Thermopylae 2500, Society for the Promotion of Hellenic Studies, online (Χιονίδης). 

-28/5/2021: “When Harvati became Mycenae: replacing ‘barbarous’ toponyms in 

Greece in the early twentieth century”, Heritage Geographies. Politics, Uses and 

Governance of the Past, IGU/UGI, Universita Del Salento, online (Χιονίδης).  

β. Δημοσιεύσεις: 

-Αικατερίνη Πιτρόπου, Γεώργιος Τσερπές, Παντελεήμων Χιονίδης, «Ενθαρρύνοντας 

την κριτική αποτίμηση μιας κρίσης στο μάθημα της Ιστορίας». Σύγχρονη Κοινωνία, 

Εκπαίδευση & Ψυχική Υγεία, 7 (Ιούλιος-Δεκέμβριος 2020), 79-90. 

-Ματίνα Μιχαηλίδου, Παντελεήμων Χιονίδης, «Εθνικές επαναστάσεις και εθνικές 

μουσικές σχολές στην Ευρώπη του 19ου αιώνα. Μία διδακτική πρόταση για τη 

δευτεροβάθμια εκπαίδευση», Πρακτικά 6ου Διεθνούς Επιστημονικού Συνεδρίου 

«Επικοινωνία, πληροφόρηση, ενημέρωση και εκπαίδευση στην ύστερη νεωτερικότητα», 

τόμος Α΄, Ηράκλειο, Ι.Α.Κ.Ε., 2020, 611-619, ηλεκτρονικά πρακτικά (ISBN: 978-

618-5506-02-5). 

-Παντελεήμων Χιονίδης, «‘Διαφορετικές αφετηρίες, κοινός προορισμός’. Πρόγραμμα 

Τοπικής Ιστορίας», Πρακτικά 1ου Πανελληνίου Συνεδρίου Τοπικής Ιστορίας & 

Εκπαίδευσης, 2019. Αναπτύσσοντας  μία οργανική & αποτελεσματική σχέση μεταξύ 

τους, Λαμία, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, 2021, ηλεκτρονικά πρακτικά (ISBN: 978-

618-00-2392-3).   

-Pandeleimon Hionidis, “British Hellenism and British Philhellenism: The 

Establishment of the Society for the Promotion of Hellenic Studies, 1879”. Akropolis: 

Journal of Hellenic Studies. 4 (2020), 85-108. 

-Calfoglou, Christine (with Deliligka, Aspassia), ‘Using Poetry to foster Critical 

Thinking and Metacognition in a Primary School EFL Context’.  Προς δημοσίευση 

στο Research Papers in LanguageTeaching and Learning, Volume 12 (2022), ISSN 

1792-1244.  

γ. Άλλα ερευνητικά ενδιαφέροντα:  

       Επίσης, τα ερευνητικά ενδιαφέροντα των καθηγητών μας εκτείνονται και στον 

τομέα της κρίσης εισηγήσεων σε συνέδρια, διαγωνισμών ή άρθρων προς δημοσίευση 

σε επιστημονικά περιοδικά. Ενδεικτικά παραθέτουμε: 



36 
 

-Γ. Χρήστου: Μέλος της επιτροπής κριτών των εργασιών που υποβλήθηκαν για 

συμμετοχή στο 6ο Διεθνές Συνέδριο για την Προώθηση της Εκπαιδευτικής 

Καινοτομίας (16-18 Οκτωβρίου 2020). 

-Γ. Χρήστου: Μέλος της επιτροπής κριτών του 1ου Πανελλήνιου Διαγωνισμού 

Ηλεκτρονικής Αίθουσας Ασύγχρονης Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης (2020). 

-Χ. Κάλφογλου: Βοηθός συντάκτη και κριτής στο επιστημονικό περιοδικό Research 

Papers in Language Teaching and Learning που εκδίδει η Σχολή Ανθρωπιστικών 

Σπουδών του Ε.Α.Π. 

 -Τέλος, μαθητές/μαθήτριες του σχολείου συμμετείχαν σε focus group του ΕΜΣΤ στο 

πλαίσιο Ευρωπαϊκού ερευνητικού προγράμματος για την απεικόνιση του εαυτού 

μέσω των selfie (Χ. Κάλφογλου). 

 Επίσης, το σχολείο μας συμμετέχει σε δράσεις κοινωνικού ενδιαφέροντος με 

στόχο την ευαισθητοποίηση των μαθητών/τριών σε κοινωνικά θέματα και την 

καλλιέργεια της ενσυναίσθησης. Ενδεικτικά αναφέρουμε: 

-Τη διάθεση του 20-30% του ποσού που εισπράττουν οι μαθητές/μαθήτριες από 

εκδηλώσεις σε κοινωφελείς σκοπούς, όπως η ενίσχυση του ιδρύματος Μητέρα. Το 

σχολείο μας συγκεντρώνει επίσης κάθε χρόνο τρόφιμα και άλλα αναγκαία είδη για το 

Ίδρυμα. 

-Τη διοργάνωση εκδηλώσεων για την ευαισθητοποίηση σε θέματα αλληλεγγύης, 

όπως η αιμοδοσία, και τη λειτουργία του ίδιου του σχολείου ως αιμοδοτικού κέντρου. 

- Τη διοργάνωση σεμιναρίων με θέματα όπως η αποφυγή διακρίσεων απέναντι σε 

άτομα με ειδικές ανάγκες.  

-Τη διοργάνωση σεμιναρίων για γονείς μαθητών/μαθητριών του σχολείου ή και 

άλλων όμορων σχολείων με θέματα όπως πρώτες βοήθειες. 

-Την επίσκεψη σε χώρους περιβαλλοντικής διαχείρισης για την καλλιέργεια της 

περιβαλλοντικής συνείδησης των μαθητών/τριών. 

 Επιπλέον, το σχολείο επιδιώκει τη συνεργασία με άλλα σχολεία για τη 

βελτίωση των πρακτικών των διδασκόντων, τη διάχυση καλών πρακτικών καθώς και 

τη δημιουργία πυρήνων μαθητών/τριών με συγκεκριμένα ενδιαφέροντα, μέσω των 

ομίλων. Ενδεικτικά, ως προς τη συνεργασία με άλλα σχολεία, εκτός των ομίλων, 

αναφέρουμε: 

- Το σχολείο μας ενεπλάκη σε εκπαιδευτική-διδακτική συνεργασία με τα Ράλλεια 

Σχολεία, με την οργάνωση δύο webinars με θέμα τη διδασκαλία βασικών εννοιών της 

Αστρονομίας με χρήση νέων τεχνολογιών από τον κ. Γεώργιο Χρήστου. Η 
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παρουσίαση έγινε σε τάξεις δημοτικού. Θα ακολουθήσει τρίτη διδασκαλία, πιθανόν 

δια ζώσης. 

- Συμμετείχε επίσης στον 1ο Πανελλήνιο Διαγωνισμό: Διαδικτυακό σκάκι, με 2 

Ομάδες (κ. Δημήτρης Σκυριανόγλου). Η μία ομάδα μάλιστα δεν είχε καμία ήττα και 

με αρκετές ισοπαλίες εξασφάλισε μια αρκετά καλή θέση. Εξετάζεται η προοπτική 

δημιουργίας σταθερής ομάδας. 

- Πραγματοποιήθηκε διαθεματική συνεργασία και κοινή διδακτική με θέμα τον  

Φιλελληνισμό στην Επανάσταση του 1821 με το 1ο Γυμνάσιο Άνω Λιοσίων και το 1
ο
 

Πρότυπο Γυμνάσιο Αθηνών (κ. Παντελής Χιονίδης, κ. Ειρήνη Παπαδοπούλου, κ. 

Ματίνα Μιχαηλίδου). 

 Στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκών  Προγραμμάτων  Erasmus+ , πραγματοποιήθηκε 

μια σειρά διαδικτυακών διδασκαλιών και συναντήσεων με μαθητές και καθηγητές 

εταίρων (Χ. Μουρατίδης - Β. Κωστόπουλος). Στη λήξη του προγράμματος, τον 

Αύγουστο του 2021, θα παρουσιαστούν πειράματα από τους μαθητές και τις 

μαθήτριες του σχολείου. Η υλοποίηση των προγραμμάτων Erasmus και eTwinning  

απαιτεί συνεχή και καθημερινή συνεργασία μεταξύ των εμπλεκόμενων καθηγητών 

και μαθητών από όλες τις χώρες, η οποία γίνεται είτε εξ αποστάσεως με 

τηλεδιασκέψεις και άλλους τρόπους επικοινωνίας είτε δια ζώσης, με 

προγραμματισμένα ταξίδια.  

 

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

Θετικά σημεία 

Η επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών είναι συνεχείς, όπως φαίνεται από τη 

συμμετοχή τους σε επιμορφώσεις, από τα ερευνητικά τους ενδιαφέροντα και τη 

συμμετοχή σε ευρωπαϊκά και παγκόσμια προγράμματα (Άξονες 12, 13 και 14). 

Σημεία προς βελτίωση 

α) προτείνεται η ανάληψη δράσεων σχολικής ενδοεπιμόρφωσης 

β) συνιστάται να συνεχιστεί και να ενταθεί η διάχυση καλών πρακτικών προς την 

ευρύτερη εκπαιδευτική κοινότητα.  


