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Εισαγωγή. 

        Μια ακόμη σχολική χρονιά ολοκλήρωσε τον κύκλο της αφήνοντας στον καθένα 

διαφορετικά συναισθήματα και σκέψεις. Η ειδοποιός διαφορά έγκειται στις πραγματικές 

συνθήκες που επικράτησαν κατά το τρέχον σχολικό έτος, οι οποίες βεβαίως δεν είναι 

συγκρίσιμες με τις προηγούμενες χρονιές και ως εκ τούτου δεν επιφέρουν το ίδιο 

αποτέλεσμα. Ωστόσο ο κοινός σκοπός σε οποιεσδήποτε συνθήκες είναι η διαμόρφωση της 

προσωπικότητας των μαθητών μας  και αυτό επιδέχεται μόνο συνεχή προσπάθεια και 

κατάθεση ψυχής διαχρονικά. 

        Αν θελήσουμε να αποτυπώσουμε με μια φράση την εικόνα της φετινής χρονιάς θα 

μπορούσαμε να την χαρακτηρίσουμε ως περίοδο ψηφιακής δράσης, εκπαιδευτικής και 

επαγγελματικής. Ήταν μια σχολική χρονιά δύσκολη, μια ιστορική συγκυρία πρωτόγνωρη, 

πολλά δεδομένα ανατράπηκαν και κληθήκαμε να ανταπεξέλθουμε σε δύσκολες συνθήκες 

στο έργο μας, διδακτικό, διοικητικό, παιδαγωγικό. Όλοι μαζί καταφέραμε να υπερβούμε 

αρκετά από τα εμπόδια και τις δυσκολίες που προέκυψαν λόγω της πανδημίας και να 

πετύχουμε σε υπολογίσιμο βαθμό, όχι μόνο κάποιους από τους αρχικούς μας στόχους, 

αλλά και αυτούς που ανέκυψαν ξαφνικά από τις ιδιάζουσες συνθήκες. Παράλληλα 

καταφέραμε  να βάλουμε τα θεμέλια της συνεργασίας των μελών του συλλόγου 

διδασκόντων έτσι ώστε  να μπορούμε να σχεδιάσουμε με αισιοδοξία το μέλλον. Η σκέψη 

όλων μας είναι στη ψυχική διαχείριση των μαθητών/τριών μας, με τις πολλαπλές σύγχρονες 

ανάγκες, τις απαιτήσεις των καιρών, αλλά και τις εύλογες εφηβικές τους αναζητήσεις. 

        Το 2ο Λύκειο Γλυκών Νερών αγωνίζεται καθημερινά για να συνεχίσει επάξια την πορεία 

του, πραγματοποιώντας συχνά κατάλληλες διορθωτικές κινήσεις, αλλά και να 

προσαρμόζεται στις ανάγκες της ψηφιακής γενιάς. Αυτό διαφαίνεται στην καθημερινή του 

λειτουργία, η οποία χαρακτηρίζεται από δράσεις, με τις οποίες δίνονται οι ευκαιρίες και οι 

δυνατότητες σε όλα τα μέλη της σχολικής κοινότητας για προσωπική ανάπτυξη, κοινωνική 

προσφορά και ενεργό συμμετοχή στα δρώμενα του Σχολείου αλλά και της τοπικής 

κοινωνίας. Πάντα όμως υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης, τα οποία θα αποτελέσουν στόχους  

του Σχολείου για την επόμενη σχολική χρονιά. 

 

1.1   Τοποθεσία και γενικές πληροφορίες 

         Το 2ο Γενικό Λύκειο Γλυκών Νερών στεγάζεται σε ιδιόκτητο κτίριο που βρίσκεται στις 

οδούς Μεσολογγίου και Αργοστολίου στη περιοχή Φούρεσι. Λειτουργεί σε πρωινή βάρδια 

από το σχολικό έτος 2005  (ΦΕΚ Ίδρυσης: 1032/21-07-2005). Συναυλίζεται με το 2ο 

Γυμνάσιο Γλυκών Νερών και γειτνιάζει  με το 2ο Δημοτικό  και το Νηπιαγωγείο  της 

περιοχής. Θεωρητικά ανήκει σε συγκρότημα σχολείων που εξυπηρετεί τις εκπαιδευτικές 

ανάγκες κυρίως των μαθητών της περιοχής  Φούρεσι Γλυκών Νερών και περιορισμένου 

αριθμού μαθητών από τον Γέρακα Αττικής. 

          Στο ισόγειο του κτιρίου υπάρχουν το γραφείο της Διοίκησης, το γραφείο των 

Εκπαιδευτικών, μια  πολύ μικρή βιβλιοθήκη (όχι ΕΠΕΑΕΚ), το κυλικείο, οι χώροι υγιεινής και 

μια αποθήκη. Επίσης υπάρχει μία αίθουσα διδασκαλίας και ένας πολυδύναμος χώρος -

αίθουσα πολλαπλών χρήσεων- ο οποίος έχει μετατραπεί σε δύο αίθουσες διδασκαλίας με 

ένα πτυσσόμενο διαχωριστικό για να καλυφθούν οι διδακτικές ανάγκες. Στον πρώτο όροφο 

το κτίριο διαθέτει έξι αίθουσες διδασκαλίας, ένα εργαστήριο πληροφορικής, καθώς και 

εργαστήριο φυσικών επιστημών.              
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         Ο προαύλιος χώρος του σχολείου είναι μοιρασμένος σε δύο επίπεδα λόγω της 

διαμόρφωσης του εδάφους. Στο κάτω επίπεδο υπάρχει ένα γήπεδο μπάσκετ, κοινό και για 

τα δύο σχολεία. Ένας μικρός στεγασμένος χώρος ανάμεσα στα δύο κτίρια προς τη μεριά του 

Λυκείου χρησιμοποιείται από τους μαθητές για να προφυλάσσονται από την βροχή  και  τον 

ήλιο, αποτελεί δε χώρο συνάντησής τους και εκτός ωρών διδασκαλίας. 

        Το σχολείο διαθέτει κυλικείο, όπου ακολουθεί όλες τις Υγειονομικές διατάξεις 

λαμβάνοντας υπόψη τις διεθνείς και εθνικές διατροφικές συστάσεις. 

        Οι 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. Το πρόβλημα 

αυτό αντιμετωπίζεται εκ των ενόντων με τον εξοπλισμό και τη συστηματική χρήση της 

αίθουσας πολλαπλών χρήσεων. Η έλλειψη κλειστού Γυμναστηρίου επίσης, σκιάστρων στο 

προαύλιο  και αποθηκευτικών χώρων αποτελούν επίσης προβλήματα στην καθημερινή 

λειτουργία του σχολείου. Ωστόσο υπάρχει πρόβλεψη για την εξυπηρέτηση ατόμων με 

ειδικές ανάγκες και ανελκυστήρας. Το σχολικό κτίριο συντηρείται συνεχώς και γενικά 

διατηρείται σε καλή κατάσταση. Για την ασφάλεια του κτιρίου έγινε επέκταση του 

συναγερμού και νέα εγκατάσταση πυρασφάλειας. Πραγματοποιήθηκε αναγόμωση των 

πυροσβεστήρων, και  συντηρήθηκε το κιόσκι. 

 

1.2  Εξοπλισμός και διαθέσιμα μέσα 

        Το Λύκειο διαθέτει ένα πλήρως εξοπλισμένο  εργαστήριο Πληροφορικής με δώδεκα 

(12) καινούργιους υπολογιστές για τους μαθητές και έναν (01) για τον καθηγητή με 

εξωτερική κάμερα και ηχεία. Η αίθουσα διαθέτει πίνακα μαρκαδόρου και διαδραστικό 

πίνακα.  Κατά τη φετινή χρονιά χρησιμοποιήθηκε από καθηγητές για διαδικτυακή 

διδασκαλία, καθώς επίσης στη διά ζώσης διδασκαλία για παρουσιάσεις εργασιών και 

παρακολούθηση βίντεο και εκπαιδευτικών ταινιών. 

         Το εργαστήριο Φυσικών Επιστημών είναι παλαιού τύπου (με μόνιμους κτιστούς 

πάγκους) και με πολλές ελλείψεις (απαγωγό, όργανα φυσικής, Χημείας και Βιολογίας 

καθώς αναλώσιμα υλικά). Η αίθουσα διαθέτει έναν σταθερό υπολογιστή, πίνακα 

μαρκαδόρου και διαδραστικό πίνακα. Η στενότητα του χώρου και η έλλειψη δεύτερης 

εισόδου καθιστά την χρήση του δύσκολη. Κατά τη φετινή χρονιά χρησιμοποιήθηκε για 

διδασκαλία και επίδειξη πειραμάτων στο μάθημα της Χημείας Κατεύθυνσης και για 

διδασκαλία Βιολογίας Κατεύθυνσης. Είναι απολύτως αναγκαίος ο εκσυγχρονισμός του 

εργαστηρίου φυσικής-χημείας. 

         Η σχολική Βιβλιοθήκη είναι ένας  πολύ μικρός χώρος που διαμορφώθηκε σε 

βιβλιοθήκη το 2016 όπου γίνεται προσπάθεια να εμπλουτιστεί με βιβλία και να 

λειτουργήσει ως δανειστική. 

        Οι επτά (07) αίθουσες διδασκαλίας διαθέτουν πίνακες μαρκαδόρου και οι πέντε (05) 

από αυτές προβολείς παρουσιάσεων ((projectors). Ένας μεταφερόμενος προβολέας 

καλύπτει τις ανάγκες των δύο αιθουσών. Γίνεται προσπάθεια όλες οι αίθουσες να 

συνδεθούν με Internet.  Ο σχολικός εξοπλισμός των αιθουσών (θρανία/καρέκλες) είναι 

αρκετά πεπαλαιωμένα και χρειάζεται άμεση αντικατάσταση. Όλες οι αίθουσες διαθέτουν 

σώματα ψύξης-θέρμανσης.  
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        Η αίθουσα πολλαπλών χρήσεων μετατρέπεται σε δύο αίθουσες διδασκαλίας με τη 

βοήθεια πτυσσόμενου διαχωριστικού.  Διαθέτει υπολογιστή, προβολέα παρουσιάσεων, 

δύο πίνακες μαρκαδόρου και σχολική σκηνή με εγκατεστημένο θεατρικό φωτισμό. Επίσης 

διαθέτει δύο σώματα ψύξης-θέρμανσης. 

        Επίσης για τις διδακτικές αλλά και τις εν γένει λειτουργικές ανάγκες του σχολείου 

χρησιμοποιούνται δύο (02) φωτοτυπικά μηχανήματα. Το αρχείο του σχολείου είναι 

μηχανοργανωμένο και υπάρχει σύνδεση με το Myschool, το οποίο ενημερώνεται τακτικά. 

Για τις διοικητικές ανάγκες του σχολείου, χρησιμοποιούνται 2 υπολογιστές. Υπάρχουν 

επίσης 4 κοινόχρηστοι υπολογιστές για το εκπαιδευτικό προσωπικό. 

        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. 

 

1.3 Οικονομικοί Πόροι του Σχολείου 

        Το σχολείο χρηματοδοτείται από τη Δημοτική Επιτροπή Παιδείας του Δήμου Παιανίας, 

επίσης έσοδα έχει από την ενοικίαση του κυλικείου και περιστασιακά από χορηγίες. 

Σημειώνεται ότι η χρηματοδότηση από το Δήμο θα μπορούσε να χαρακτηριστεί επαρκής ως 

προς την υποστήριξη του εκπαιδευτικού έργου του σχολείου και την ανάπτυξη και άλλων 

εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων και τη βελτίωση των υποδομών και του εξοπλισμού. Το 

σχολικό έτος 2020-21 λόγω της πανδημίας τα έσοδα από το κυλικείο ήταν ελάχιστα ενώ την 

ίδια χρονιά το σχολείο απέκτησε 17 tablet (από τον Δήμο Παιανίας και το Υπουργείο 

Παιδείας), μία κάμερα,  ένα μικρόφωνο και ένα ζεύγος ηχεία από χορηγία. Η διαχείριση των 

οικονομικών πόρων γίνεται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο με στόχο την ορθολογική 

κάλυψη των αναγκών του σχολείου. 
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2. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ 

 

2.1.   Έναρξη της σχολικής χρονιάς 

          Η νέα σχολική χρονιά ξεκίνησε την Τρίτη,  01-9-2020  με την παρουσία και την 

ανάληψη υπηρεσίας όλων των εκπαιδευτικών που ανήκουν οργανικά στο σχολείο και δεν 

κατέχουν θέση θητείας. Κατά την προβλεπόμενη τακτική συνεδρίαση του Συλλόγου 

Διδασκόντων έγινε η κατανομή των εργασιών, ο προγραμματισμός της ύλης, ο ενδεικτικός 

σχεδιασμός εκδρομών και εκπαιδευτικών επισκέψεων και συζητήθηκαν  διεξοδικά θέματα 

που αφορούσαν την εύρυθμη λειτουργία του σχολείου και την ποιότητα του εκπαιδευτικού 

έργου. 

        Την Παρασκευή,  11-09-2019,  πραγματοποιήθηκε αγιασμός  σε αντιπροσωπία 

μαθητών και καθηγητών, λόγω των συνθηκών της πανδημίας, ενώ οι υπόλοιποι μαθητές 

παρέμειναν στις αίθουσές τους. Παράλληλα μοιράστηκαν τα βιβλία στους μαθητές καθώς  

και το πρώτο  πρόγραμμα λειτουργίας για τις επόμενες ημέρες. 

        Στις αρχές  της σχολικής χρονιάς συντάχθηκε ο Εσωτερικός Κανονισμός Σχολικής 

Μονάδας (με τελευταία επικαιροποίηση τον Μάρτιο του 2021)  & Μνημόνιο Ενεργειών για 

τη διαχείριση πυρκαγιών, ακραίων καιρικών φαινομένων και τεχνολογικών καταστροφών 

και σχεδιάστηκαν οι δράσεις του σχολείου.  

 

2.2 Εκπαιδευτικό προσωπικό 

       Οι οργανικά ανήκοντες εκπαιδευτικοί είναι δεκαπέντε (15), εκ των οποίων τέσσερις (04) 

υπηρετούν ως Διευθυντές σε άλλα σχολεία, μία(01) εκπαιδευτικός υπηρετεί ως Υπεύθυνη 

του ΕΚΦΕ Ανατολικής Αττικής και μία (01) εκπαιδευτικός αποσπάσθηκε σε άλλο σχολείο.  

       Το σχολείο λειτούργησε με εννέα (09) οργανικά ανήκοντες εκπαιδευτικούς και τη 

Διευθύντρια.  

       Εκτός από τους οργανικά ανήκοντες, υπηρέτησαν με απόσπαση στο σχολείο δύο (02)  

εκπαιδευτικοί, ένας φιλόλογος(ΠΕ02) και ένας εκπαιδευτικός Φυσικής Αγωγής (ΠΕ11). 

       Διατέθηκαν για συμπλήρωση ωραρίου, ένας(01) βιολόγος (ΠΕ04.04), μία (1) 

καθηγήτρια Γερμανικής Γλώσσας (ΠΕ07) και δύο (02) καθηγήτριες Γαλλικών(ΠΕ06). 

       Τοποθετήθηκαν τέσσερις (04) αναπληρωτές καθηγητές: ένας βιολόγος (ΠΕ04.04) με 

πλήρες ωράριο, ένας φιλόλογος (ΠΕ02) και μία μαθηματικός (ΠΕ03) για συμπλήρωση 

ωραρίου και  ένας θεολόγος (ΠΕ01), ο οποίος συμπλήρωνε το ωράριό του σε δύο άλλα 

σχολεία. 

       Τοποθετήθηκε επίσης μια (01) εκπαιδευτικός ΠΕ05, η οποία έλαβε άδεια ευπαθούς 

ομάδας όλο το χρόνο. 

        Η κάλυψη των αναγκών σε διδακτικό προσωπικό ήταν άμεση με αποτέλεσμα το 

σχολείο να λειτουργήσει με πλήρες ωρολόγιο πρόγραμμα σχεδόν από την αρχή της 

σχολικής χρονιάς. Η άμεση καταχώριση τόσο των κενών όσο και των πλεονασμάτων στο 

πληροφοριακό σύστημα Myschool είχε ως αποτέλεσμα την έγκαιρη ενημέρωση της Δ.Δ.Ε. 

Ανατολικής Αττικής για τις ανάγκες της σχολικής μονάδας και επομένως την άμεση επίλυση 

του προβλήματος. 
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         2.1.1. Επιμόρφωση εκπαιδευτικών. 

         Οι εκπαιδευτικοί του σχολείου στη διάρκεια της χρονιάς παρακολούθησαν ημερίδες 

και σεμινάρια που αφορούσαν την επιστημονική τους κατάρτιση και την πρακτική στις νέες 

τεχνολογίες. Λόγω της ανάγκης της ταχύρρυθμης εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών στη 

χρήση της πλατφόρμας e-class και webex υπήρξε συνεργασία των καθηγητών του σχολείου  

για την καλύτερη εξοικείωσή τους.  

        Οκτώ (08) καθηγητές του σχολείου παρακολούθησαν την ταχύρυθμη επιμόρφωση 

εκπαιδευτικών στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση, που οργανώθηκε από το Υπουργείο 

Παιδείας τον Απρίλιο έως Ιούνιο 2021 και την ολοκλήρωσαν οι επτά (07) με την παράδοση 

του διδακτικού σεναρίου, ως όφειλαν. 

 

2.3. Μαθητικό δυναμικό 

            Το 2ο Λύκειο Γλυκών Νερών δέχεται τους απόφοιτους μαθητές του 2ου Γυμνασίου Γλυκών Νερών 

καθώς και  μικρό αριθμό από το 1ο Γυμνάσιο Γέρακα. Για το σχολικό έτος 2020-21  λειτούργησε με 7  

τμήματα (πίνακας  1)  και έξι  (07) τμήματα   τομέων σπουδών (πίνακας 2).  Τα τμήματα κατευθύνσεων 

θετικής και επιστήμες υγείας έκαναν συνδιδασκαλία στο μάθημα της Φυσικής και της Χημείας και τα 

τμήματα θετικής και οικονομίας έκαναν συνδιδασκαλία στα μαθηματικά.    Τα τμήματα ξένων γλωσσών 

φαίνονται στον πίνακα (3).              

             Πίνακας 1: Μαθητικό δυναμικό/τάξη 

Τάξη Αριθμός μαθητών Αριθμός τμημάτων/τάξη 

Α 46 2 

Β 55 3 

Γ 51 2 

Σύνολο: 154 7 

 

              Πίνακας  2:  Κατανομή μαθητών στους τομείς σπουδών 

Τάξη Τομέας Σπουδών Αριθμός 

μαθητών 

Αριθμός τμημάτων 

/τάξη 

Β Ανθρωπιστικές Σπουδές 05 1 

Β Θετικές Σπουδές 50 2 

Γ Ανθρωπιστικές Σπουδές 09 1 

Γ Θετικές Σπουδές 11 1 

Γ Επιστήμες Υγείας 06 1 

Γ Οικονομίας και Πληροφορικής 25 1 
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           Πίνακας  3:  Κατανομή μαθητών στους τομείς Ξένων Γλωσσών 

Τάξη Τομέας Ξένων 
Γλωσσών 

Αριθμός 
μαθητών 

Αριθμός 
τμημάτων /τάξη 

Α Αγγλικά 46 2 

Α Γαλλικά  29 2 

Α Γερμανικά  17 1 

Β Αγγλικά 55 3 

Β Γαλλικά 30 2 

Β Γερμανικά 25 1 

Γ Αγγλικά 51 2 

 

         2.3.1 Αλλοδαποί - Παλιννοστούντες, Μειονότητες, Τάξεις Υποδοχής 

         Στο σχολείο φοιτά μικρός αριθμός αλλοδαπών μαθητών (σύνολο 10, ποσοστό 6,5%). 

Οι μαθητές είναι  ενταγμένοι στο περιβάλλον και στην τοπική κοινωνία οπότε δεν υπήρξε  

ανάγκη λειτουργίας τάξεων υποδοχής ή φροντιστηριακών τμημάτων. 

         2.3.2.  Διαρροή μαθητών 

         Από τους 154 μαθητές ένας μαθητής της Β τάξης  απορρίφθηκε  λόγω μεγάλου 

αριθμού απουσιών. Γενικώς το σχολείο δεν αντιμετωπίζει προβλήματα μαθητικής 

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. 

         2.3.3. Επίδοση μαθητών 

         Η επίδοση των μαθητών/τριών κατά μέσο όρο τόσο στην Α΄ τάξη (γράφημα 1)όσο και 

στη Β τάξη (γράφημα 2) ήταν καλή έως πολύ καλή με δώδεκα  (12άριστα).  Στην Γ΄ Λυκείου 

η επίδοση κρίθηκε πολύ καλή έως άριστη τόσο στα μαθήματα Κατεύθυνσης όσο και στα 

μαθήματα Γενικής Παιδείας. Αποφοίτησαν με βαθμό «Άριστα» οι δεκαοκτώ (18) από τους 

πενηντα-ένα (51) συνολικά μαθητές (γράφημα 3). Η υψηλή επίδοση οφείλεται στην 

ιδιαιτερότητα της φετινής σχολικής χρονιάς και  κυρίως στο γεγονός ότι δεν 

πραγματοποιήθηκαν γραπτές προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις. 
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ΛΙΑΝ ΚΑΛΩΣ(19,56%) 
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ΣΧΕΔΟΝ ΚΑΛΩΣ 
(13,06%) 
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19 

6 

46 
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46 

46 

Α ΤΑΞΗ /ΕΠΙΔΟΣΗ 

Γράφημα 1: Επίδοση μαθητών Α τάξης 
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         2.3.4. Φοίτηση μαθητών. 

       Λόγω της ιδιαίτερης σχολικής χρονιάς με την πρωτόγνωρη συγκυρία του Covid-19 η 

κανονική φοίτηση των μαθητών διακόπηκε δύο φορές:  

 Την περίοδο από 25-9-2020 έως 02-10-2020 με κατάληψη του σχολείου από τους 

μαθητές με αίτημα τη μείωση των μαθητών/τάξη και διαλλείματα να γίνονται την 

ίδια ώρα για όλους τους μαθητές.  

 Την περίοδο  9-11-2020 έως 10-5-2021 όπου η παρακολούθηση των μαθητών 

πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά με τη χρήση των προγραμμάτων e-class και 

webex. 

         Η κάλυψη των διδακτικών ωρών, που οφείλονταν στην κατάληψη, καλύφθηκαν με 

απόφαση του συλλόγου διδασκόντων. Η φοίτηση των μαθητών στην παρακολούθηση του 

0 20 40 60
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ΛΙΑΝ ΚΑΛΩΣ(21,80%) 

ΚΑΛΩΣ (45,45%) 

ΣΧΕΔΟΝ ΚΑΛΩΣ 
(10,95%) 

12 

12 

25 

6 

55 

55 

55 

55 

Β ΤΑΞΗ /ΕΠΙΔΟΣΗ 

0 20 40 60

ΑΡΙΣΤΑ (35,29%) 

ΛΙΑΝ ΚΑΛΩΣ(47,05%) 

ΚΑΛΩΣ (15,68%) 

ΣΧΕΔΟΝ ΚΑΛΩΣ 
(1,98%) 

18 

24 

8 

1 

51 

51 

51 

51 

Γ ΤΑΞΗ /ΕΠΙΔΟΣΗ 

Γράφημα 2: Επίδοση μαθητών Β τάξης 

Γράφημα 3: Επίδοση μαθητών Γ τάξης 
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webex ήταν αρκετά καλή. Υπήρξαν όμως δυσκολίες με τη σύνδεση λόγω εργασιών που 

έγιναν για μεγάλο διάστημα στην περιοχή Φούρεσι. 

 

       2.3.5 Διαγωγή των μαθητών 

       Τα προβλήματα  διαγωγής των μαθητών αντιμετωπίστηκαν κυρίως με παιδαγωγικό 

τρόπο. Γενικότερα, η συμπεριφορά των μαθητών στο σύνολό τους ήταν αρκετά καλή. Οι 

μαθητές συμμορφώνονταν  με τους κανόνες λειτουργίας του σχολείου (κανονισμός 

λειτουργίας)  και συνεργάζονταν με τη Διεύθυνση και τους Διδάσκοντες Εκπαιδευτικούς 

Όποια περιστατικά παρουσιάστηκαν στο σχολείο, κυρίως στη Β΄ τάξη, ήταν ήπια και 

αντιμετωπίσιμα, καθώς υπήρχε συνεχής και αποτελεσματική επικοινωνία με τους μαθητές 

και στενή συνεργασία του σχολείου (τηλεφωνική και διά ζώσης)  με τους γονείς, διαδικασία 

που βοήθησε ταυτόχρονα στην πρόληψη και πρώιμη διαχείριση θεμάτων συμπεριφοράς 

προς όφελος των μαθητών μας. Παράλληλα η στενή συνεργασία με την Υπεύθυνη  του 

Συμβουλευτικού Σταθμού Νέων, η ενημέρωση μαθητών από ειδικούς για το φαινόμενο του 

εκφοβισμού (bullying) και του ηλεκτρονικού bullying καθώς η επαγρύπνηση του Συλλόγου 

των Καθηγητών είχε ως αποτέλεσμα τη δημιουργία θετικού κλίματος και την πρόληψη 

περιστατικών.  Η διαγωγή όλων των μαθητών χαρακτηρίσθηκε ως «εξαιρετική». 

 

        2.3.6  Εξ αποστάσεως σύγχρονη και ασύγχρονη εκπαίδευση  

        Με το κλείσιμο του σχολείου στις 9-11-2020 λόγω της πανδημίας (Covid-19) οι μαθητές 

εντάχθηκαν άμεσα στο διαμορφωμένο ωρολόγιο πρόγραμμα και ξεκίνησαν τα διαδικτυακά 

μαθήματα. Οι μαθητές/τριες εξοικειώθηκαν με τη διαδικασία της εξ αποστάσεως 

διδασκαλίας και τη λειτουργία της σχετικής πλατφόρμας και ήταν πανέτοιμοι/ες να 

γεμίσουν τις αίθουσες του εικονικού μας σχολείου. Το κουδούνι «χτύπησε» τόσο για τους 

μαθητές/τριες της Γ΄ Λυκείου όσο και για τους μαθητές των υπόλοιπων τάξεων του Λυκείου 

στις εικονικές αίθουσες διδασκαλίας των εμπλεκόμενων εκπαιδευτικών που 

δημιουργήθηκαν στην πλατφόρμα Cisco Webex Meetings. Η συμμετοχή των 

μαθητών/τριών του σχολείου μας υπήρξε ικανοποιητική στα εξ αποστάσεως μαθήματα, 

γεγονός που καταδεικνύει την επιθυμία τους να διατηρήσουν την επαφή με το σχολείο και 

τους διδάσκοντες εκπαιδευτικούς, οι οποίοι προσπάθησαν να σταθούν στο πλευρό των 

μαθητών δημιουργώντας διεξόδους στις μέρες του εγκλεισμού και της αγωνίας για το 

μέλλον.  Όλη η μαθητική και εκπαιδευτική κοινότητα του Λυκείου συνεργάστηκε αρμονικά 

παρά τις δύσκολες συνθήκες. 

        Τα διαδικτυακά μαθήματα συνεχίστηκαν για τμήματα Β1 και Βθετ.1 από 28-05-2021 

έως 04-06-2021 λόγω επιβεβαιωμένου κρούσματος μαθήτριας. Εκτός από τους μαθητές 

αποφασίσθηκε να παραμείνουν σε καραντίνα και τέσσερις (04) καθηγητές. 
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3. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ 

        Εφαρμόστηκε για μια ακόμη σχολική περίοδο, η κατάργηση του Ατομικού Μαθητικού 

Δελτίου, χρησιμοποιώντας αποκλειστικά την ηλεκτρονική διαχείριση, με παράλληλη 

συγκεντρωτική αρχειοθέτηση όλων των στοιχείων των μαθητών, σε φάκελο τμήματος ο 

οποίος ακολουθεί το τμήμα από την Α΄ Λυκείου μέχρι την Γ΄ Λυκείου. 

        Πραγματοποιήθηκαν επιτυχώς πολλές διαδικτυακές συνεδριάσεις του Συλλόγου 

Διδασκόντων  μέσω της πλατφόρμας Webex και διατηρήθηκε η επαφή των εκπαιδευτικών 

μεταξύ τους και με τη διοίκηση του Σχολείου ακόμα και την περίοδο της καραντίνας με 

αποτέλεσμα την εύρυθμη και αποτελεσματική οργάνωση και λειτουργία της εξ αποστάσεως 

(σύγχρονης και ασύγχρονης) εκπαίδευσης, αλλά τη γενικότερη εύρυθμη λειτουργία του 

Σχολείου μας σε όλους τους τομείς. 

 

3.1. Μαθητικές Κοινότητες, Συμβούλιο Τάξης 

         Ο θεσμός λειτούργησε κανονικά. Οι εκλογές έγιναν στις  13-10-2020 και 21-10-2020 

αντίστοιχα για τα 5μελή συμβούλια και το 15μελές μαθητικό συμβούλιο. Υπήρξε 

ουσιαστική συνεργασία με τις μαθητικές κοινότητες για θέματα της σχολικής ζωής, σε 

αντίθεση με την απουσία του συμβουλίου τάξης. Παρόλα αυτά πάντως την επόμενη 

σχολική χρονιά θα γίνει προσπάθεια να αναβαθμιστεί ο θεσμός των 15μελών Μαθητικών 

Συμβουλίων και να αποκτήσει ουσιαστικό ρόλο ο θεσμός του Συμβουλίου της Τάξης. 

 

3.2. Ηλεκτρονικό Βιβλίο Υλικού. 

        Συνεχίστηκε η καταγραφή ηλεκτρονικών στοιχείων στο Πληροφοριακό Σύστημα 

Myschool για τα υλικά και τα είδη που απόκτησε το σχολείο κατά τη διάρκεια του έτους.  

 

3.3. Δημιουργία Σύγχρονης και Διαδραστικής Ιστοσελίδας. 

       Γίνεται προσπάθεια για τη δημιουργία μιας σύγχρονης ιστοσελίδας που θα αποτελεί το 

κύριο μέσο ενημέρωσης τόσο για την μαθητική κοινότητα όσο και για την τοπική κοινωνία 

σχετικά με τα ζητήματα της σχολικής μονάδας αλλά και άλλα εκπαιδευτικά θέματα. Η ήδη 

υπάρχουσα ιστοσελίδα που έχει τη μορφή blog ενημερώνεται σχεδόν καθημερινά αλλά δεν 

είναι διαμορφωμένη έτσι ώστε να παρέχει όλες τις πληροφορίες με έναν δομημένο και 

διαδραστικό τρόπο.  

 

3.4  Χρήση Νέων Τεχνολογιών    

        Στη διοικητική πρακτική συνεχίστηκε η αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών ως ακο-

λούθως: 

i. Αποκλειστική διαχείριση των απουσιών από το σύστημα του Myschool, με 

παράλληλη κατάργηση του βιβλίου φοίτησης. 

ii. Αποστολή των ελέγχων προόδου των μαθητών από το σύστημα του Myschool. 



                                                                               12 
 

iii. Ηλεκτρονική συμπλήρωση των δηλώσεων συμμετοχής των υποψηφίων των 

Πανελλαδικών Εξετάσεων και έλεγχος των στοιχείων. 

iv. Συνεχής αλληλεπιδραστική ενημέρωση των γονέων μέσω e-mail για θέματα 

λειτουργίας του σχολείου και ανανέωσης εγγραφής των μαθητών. 

v.  Συνεχής αλληλεπιδραστική ενημέρωση των εκπαιδευτικών μέσω ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου για τα έγγραφα της Δ.Δ.Ε. Ανατολικής Αττικής 

vi. Διαδικτυακές συνεδριάσεις του Συλλόγου Διδασκόντων και συνεχείς ενημέρωσή 

από τη Διοίκηση του σχολείου σε όλη τη διάρκεια της καραντίνας τόσο για 

εκπαιδευτικά όσο και για διοικητικά θέματα που ανέκυψαν λόγω των ιδιαίτερων 

συνθηκών. 

vii. Ηλεκτρονική διαχείριση της αλληλογραφίας με το ΚΕΣΥ, τη ΔΔΕ και τον Δήμο καθώς 

και με συνεργαζόμενα σχολεία. 

 

3.5   Διοικητικό-Βοηθητικό προσωπικό. 

        Κρίνεται απαραίτητη η γραμματειακή υποστήριξη του Λυκείου, λόγω των αυξημένων 

υποχρεώσεων, δράσεων και προγραμμάτων. Η γραμματειακή υποστήριξη θα επέτρεπε στη 

διεύθυνση του σχολείου να διαθέσει περισσότερο χρόνο στο εκπαιδευτικό και παιδαγωγικό 

έργο, μειώνοντας το φόρτο των εργασιών γραμματειακής φύσεως. Η έλλειψη επιστάτη 

επίσης δυσκολεύει τη λειτουργία του σχολείου. Πρόσθετα είναι αναγκαίο να αναφέρουμε 

ότι το σχολικό συγκρότημα δε διαθέτει φύλακες,  επομένως δεν καλύπτονται οι  ανάγκες 

του συγκροτήματος, κυρίως τις ώρες και ημέρες που το σχολείο δεν λειτουργεί, τα βράδια, 

τα Σαββατοκύριακα και τις αργίες. Δεδομένου ότι η φύλαξη είναι ελλιπής παρατηρούνται  

πολλά κρούσματα βανδαλισμού κυρίως  από εξωσχολικά άτομα. Διαβήματα και 

επισημάνσεις έγιναν από τους διευθυντές των σχολείων του συγκροτήματος στο Δήμο και 

στο Αστυνομικό Τμήμα της περιοχής. 

       Για την καθαριότητα του κτιρίου υπάρχει μια καθαρίστρια (ΙΔΑΧ) με δεκάμηνη 

σύμβαση. Με δεδομένο το γεγονός ότι η φετινή σχολική χρονιά ξεκίνησε με οδηγίες του 

Υπουργείου Παιδείας για την αντιμετώπιση της πανδημίας, το σχολείο έλαβε όλα τα 

αναγκαία μέτρα και προέβει σε ενέργειες έτσι ώστε, να ελαχιστοποιήσει κρούσματα της 

νόσου σε μαθητές και διδακτικό προσωπικό. Διαμορφώθηκε ειδικός χώρος ιατρείου που 

εφοδιάστηκε με το κατάλληλο υλικό (γάντια, μάσκες, αντισηπτικά, ποδιές κλπ.). Έγινε 

απολύμανση όλων των χώρων. Επίσης αυξήθηκαν τα μέτρα καθαριότητας με την παρουσία 

της καθαρίστριας τις πρωινές ώρες. 

 

3.6 Συνεργασία με άλλους φορείς. 

Κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς 2020-21  υπήρξε γόνιμη και στενή συνεργασία με τη 

Διεύθυνση Δ/θμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Αττικής, τις Τοπικές Αρχές, Τη Σχολική 

Επιτροπή του Δήμου Παιανίας,  τους Διευθυντές των γειτονικών σχολείων, καθώς και με 

τους γονείς και κηδεμόνες. Επίσης το σχολείο συνεργάστηκε με το ΚΕΣΥ Ανατολικής Αττικής, 

Σχολικούς Συμβούλους και ΕΚΦΕ. 
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4. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ-ΕΞΩΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 

 

Το 2ο Λύκειο διοργάνωσε.. 

 Ενημερωτική συνάντηση με τους μαθητές της Α Λυκείου αρχές Οκτωβρίου  2021 με  

τη Ψυχολόγο της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Αττικής με θέμα «η ζωή 

στο Λύκειο»(23-10-20). 

 Ενημερωτική διαδικτυακή συνάντηση με τους μαθητές της Γ Λυκείου  με  τη 

Ψυχολόγο της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Αττικής τον Φεβρουάριο 

του 2021, με θέμα «το άγχος των εξετάσεων» (15-12-20). 

 Ομιλία διαδικτυακή ανά τμήμα  για το «ολοκαύτωμα»(27-01-2021).  

 Ομιλία διαδικτυακή για τους τρεις Ιεράρχες με ομιλητή τον θεολόγο του σχολείου 

(29-01-2021) 

 Σε συνέχεια των εκδηλώσεων του σχολείου μας  με στόχο την ενδυνάμωση-

εμψύχωση μαθητών και γονέων στο πλαίσιο της  λειτουργίας του σχολείου με την 

εξ αποστάσεως διδασκαλία, πραγματοποιήθηκε διαδικτυακή εκδήλωση με 

ομιλήτρια την κ. Ελένη Κουκούλη,  ψυχολόγο εξειδικευμένη σε θέματα εφήβων, την 

Τετάρτη, 7-4-2021 και ώρα 18:00-20:00 με θέμα «η διαχείριση του στρες στη Β΄ και 

Γ΄ Λυκείου». Συζήτηση διαδικτυακή για τον σχολικό εκφοβισμό. 

 Διαδικτυακή συζήτηση για τον σχολικό εκφοβισμό και την αντιμετώπισή του(12-03-

2021). 

 Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα για την Ασφάλεια στο Διαδίκτυο το σχολείο μας 

διοργάνωσε διαδικτυακή εκδήλωση για την Ασφάλεια στο Διαδίκτυο (6-04-2021) 

ανταποκρινόμενο στις πραγματικές και σύγχρονες ανάγκες και απαιτήσεις των 

μαθητών και μαθητριών μας. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε από το Ελληνικό 

Κέντρο Ασφαλούς Διαδικτύου (SaferInternet4Kids), το οποίο υπάγεται στο Ίδρυμα 

Τεχνολογίας και Έρευνας, ενώ όλες οι ενημερώσεις του οργανισμού τελούν υπό την 

αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. 

 Στα πλαίσια του εορτασμού της Παγκόσμιας Ημέρας Παιδικού και Νεανικού 

Βιβλίου, το σχολείο μας πραγματοποίησε δράσεις που προάγουν την φιλαναγνωσία 

και βοηθούν τα παιδιά να γνωρίσουν την μαγεία των βιβλίων. Οι μαθητές και οι 

μαθήτριες της Α τάξης περιηγήθηκαν ψηφιακά σε θεματικό μουσείο εμπνευσμένο 

από τα παραμύθια του Χανς Κρίστιαν Άντερσεν, πλοηγήθηκαν σε ψηφιακή νεανική 

βιβλιοθήκη, συμμετείχαν σε βιωματικό λογοτεχνικό εργαστήριο, μοιράστηκαν 

λογοτεχνικά κείμενα και ιστορίες και τελικά έφτιαξαν σε ομάδες τις δικές τους 

όμορφες ιστορίες. 

Το 2ο Λύκειο συμμετείχε… 

 Σε διαγωνισμούς των Μαθηματικών, Φυσικής και Χημείας 

 Στο διαγωνισμό που διοργανώθηκε στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού προγράμματος 

“Εικονικές Δίκες Πρωταγόρας” (27, 28/03/21 και 03, 04/04/21). 

 Στον Πανελλήνιο Λογοτεχνικό Διαγωνισμό υπό την Αιγίδα του Δήμου Πετρούπολης 

(30-05-21) 
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Το 2ο Λύκειο σε εθελοντική προσφορά… 

 Καθάρισε και απολύμανε το κιόσκι  του σχολείου  την Κυριακή, 1η Νοεμβρίου 2020 

 Καθάρισε τον αύλιο χώρο  την Τρίτη, 15/6/2021.                                                               

Το 2ο Λύκειο συνεργάστηκε … 

 Με το 1Ο ΓΕΛ  Γλυκών Νερών την Πέμπτη (16-4-2021) και παρακολούθησε τη 

διαδικτυακή  ενημερωτική ημερίδα για τους μαθητές της Θετικής κατεύθυνσης, των 

Σπουδών Υγείας καθώς και των Ανθρωπιστικών Σπουδών. Στην ημερίδα 

παρουσιάστηκαν τα εξειδικευμένα αλλά και διεπιστημονικά υψηλού επιπέδου 

προγράμματα προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών που πλαισιώνουν ένα 

ευρύτατο φάσμα επιστημονικών χώρων με  βασικούς  στόχους να παράγεται  και να 

μεταδίδεται η γνώση με την έρευνα και τη διδασκαλία έτσι ώστε να 

διαμορφώνονται   υπεύθυνοι άνθρωποι με επιστημονική κοινωνική, πολιτισμική 

και πολιτική συνείδηση. Με την ολοκλήρωση κάθε  παρουσίασης, οι μαθητές  

υπέβαλαν ερωτήσεις σε ζητήματα  που τους απασχολούν σχετικά με την 

Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. 

 Με πανεπιστημιακά Ιδρύματα (ΕΚΠΑ και Πολυτεχνείο) για πρακτική άσκηση 

φοιτητών/τριων. 

 Με την Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου ΠΕ06  Ανατολικής Αττικής  την Τρίτη 23 

Μαρτίου 2021, για την πραγματοποίηση δειγματικής διδασκαλίας διαδικτυακά στα 

πλαίσια του μαθήματος της Αγγλικής Γλώσσας. 

Το 2ο Λύκειο τίμησε… 

Με εκδήλωση την επέτειο των 200 χρόνων από την επανάσταση του 1821 (Τρίτη, 23-3-21 

και 24-3-21). Κεντρικός ομιλητής ήταν ο δρ. Ανδρέας Κούκος, Νομικός, Ιστορικός, Ιδρυτής 

και Πρόεδρος της Εταιρείας Νεότερης και Σύγχρονης Ιστορίας «Ιωάννης Καποδίστριας». Ο 

ομιλητής ανέλυσε στους μαθητές τη σημασία της επανάστασης ως μια σειρά στρατιωτικών, 

πολιτικών και κοινωνικών γεγονότων υψίστης σημασίας όχι μόνο για τους Έλληνες 

Επαναστάτες και την Οθωμανική Αυτοκρατορία, αλλά και για ολόκληρη την Ευρώπη. 

Εξήγησε ότι με αφετηρία τα Εθνικά και Συνταγματικά Κινήματα της Ισπανίας και της Ιταλίας, 

ο άνισος αυτός αγώνας κρατούσε ζωντανές τις αρχές του Διαφωτισμού και της Γαλλικής 

Επανάστασης. Κατέληξε ότι η Ελλάδα, οργανωμένη από τη Φιλική Εταιρεία, σύντομα 

απέκτησε τη δική της δυναμική και ύστερα από σκληρούς αγώνες, συνεργασίες αλλά και 

συγκρούσεις γεννήθηκε η εθνική ταυτότητα του κράτους. 

Το 2ο Λύκειο προετοίμασε… 

Τους μαθητές της Γ λυκείου διοργανώνοντας διαγωνίσματα «προσομοίωσης» στα 

μαθήματα Προσανατολισμού καθώς και στο μάθημα γενικής παιδείας «Έκθεση και 

Λογοτεχνία» από Τετάρτη, 19-05-21 έως Τετάρτη, 26-05-2021. 

Το 2ο Λύκειο αποχαιρέτησε….. 

Με μια σεμνή τελετή αποφοίτησης τους μαθητές της Γ τάξης στις 30-06-2021 σε ένα κλίμα 

συγκίνησης και ελπίδας. Ένα βίντεο έφερε στη μνήμη τους  όμορφες και ξέγνοιαστες 

στιγμές αλλά και μηνύματα και ευχές για μια όμορφη και δημιουργική ζωή. Οι μαθητές 

παρέλαβαν τα απολυτήριά τους και ένα αναμνηστικό δώρο. 
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5. ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Επιχειρώντας μία κωδικοποίηση των αποτελεσμάτων που προκύπτουν από την Έκθεση 

Αξιολόγησης θα μπορούσαμε να σημειώσουμε: 

Σημεία υπεροχής του σχολείου : 

 Η δημιουργία ενός ασφαλούς και φιλόξενου περιβάλλοντος μάθησης. 

 Η επαρκής στελέχωση του σχολείου στην αρχή του σχολικού έτους με έγκαιρη 

πλήρωση των λειτουργικών κενών. 

 Η σταθερή λειτουργία του σχολείου με κανονικό πρόγραμμα  

 Το ενεργό ενδιαφέρον των εκπαιδευτικών του σχολείου για την πρόοδο και την 

παιδαγωγική στήριξη των μαθητών. 

 Το καλό κλίμα στις σχέσεις μεταξύ των εκπαιδευτικών και της διεύθυνσης  με τους 

μαθητές και τους γονείς. 

 Άρτιος εξοπλισμός με ηλεκτρονικούς υπολογιστές. 

 Η μηδενική μαθητική διαρροή. 

Αδυναμίες του σχολείου : 

 Η στενότητα χώρων που εμποδίζει την ανάπτυξη θεματικών τάξεων και 

εργαστηρίων. 

 Η έλλειψη κλειστού γυμναστηρίου 

 Η μη φύλαξη τις νυκτερινές ώρες και τα σαββατοκύριακα και η έλλειψη 

γραμματειακής υποστήριξης και επιστάτη. 

 Η έλλειψη οργανωμένου εργαστηρίου Φυσικών Επιστημών 

 Η υπερίσχυση σε αρκετές περιπτώσεις των αναγκών διευθέτησης προβλημάτων της 

καθημερινότητας σε βάρος του προγραμματισμού. 

 Οι ελλείψεις στο σχεδιασμό στοχευμένων δράσεων για τη βελτίωση της απόδοσης 

των αδύνατων μαθητών και την ανταπόκρισή τους στις απαιτήσεις του 

προγράμματος σπουδών. 

 Το μόνιμο εκπαιδευτικό προσωπικό, από άποψη αριθμού είναι ολιγομελές, με 

αποτέλεσμα να μην δραστηριοποιείται σε καινοτόμες δράσεις και προγράμματα, 

λόγω φόρτου εργασιών γραμματειακής φύσεως. 

 Έλλειψη λειτουργικής βιβλιοθήκης πλήρως εξοπλισμένη.  

 

                                                                                                           Γλυκά Νερά, 03-07-2021 

                                                                                                                     Η Διευθύντρια 

 

                                                                                                          Άννα Μπαράτση-Μπαράκου 

 


