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Εισαγωγή. 

 

Ιδιαίτερες συνθήκες το έτος 2021-22 

            Η φετινή χρονιά θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως περίοδος επαναπροσαρμογής 

στο διδακτικό/ παιδαγωγικό/διοικητικό έργο ύστερα από την εξ αποστάσεως εκπαίδευση. 

Ήταν η περίοδος επανόδου της εκπαιδευτικής κοινότητας στο φυσικό χώρο του σχολείου με 

την εφαρμογή των πρωτοκόλλων για τον κορωνοϊό, αλλά και τη συνεχή προσπάθεια 

επαναφοράς της μαθησιακής ετοιμότητας και της ψυχικής υγείας των μαθητών. Υπήρξε 

συνεχής ενημέρωση της σχολικής κοινότητας και εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας καθώς 

και διαρκής επαναπροσδιορισμός κανόνων και ελέγχων. Οι εκπαιδευτικοί κατέβαλαν κάθε 

προσπάθεια να αξιοποιήσουν τις ψηφιακές δεξιότητες, που αποκτήθηκαν τόσο από τους 

ίδιους όσο και από τους μαθητές το προηγούμενο διάστημα, να καλύψουν τα κενά που 

προέκυψαν- με ενίσχυση του γραπτού λόγου μέσω των αντίστοιχων γραπτών δοκιμασιών 

σε όλες τις τάξεις - αλλά και την προβλεπόμενη από την εφαρμογή της τράπεζας θεμάτων 

ύλη με επιπρόσθετη καταπόνηση. 

           Η σχολική χρονιά ολοκλήρωσε πλέον τον κύκλο της αφήνοντας στον καθένα 

διαφορετικά συναισθήματα και σκέψεις. Η ειδοποιός διαφορά λοιπόν 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 εκπαίδευση και η 

διαμόρφωση της προσωπικότητας των μαθητών μας  και αυτό επιδέχεται μόνο συνεχή 

προσπάθεια και κατάθεση ψυχής διαχρονικά. 

 

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 καλύπτονται διδακτικές ανάγκες. Στον πρώτο όροφο 

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

εργαστήριο φυσικών επιστημών.              

         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. 
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         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 λειτουργεί συναγερμός  σε 

όλο το κτίριο και πυρασφάλεια.  

 

 

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 διαδραστικό πίνακα.  Κατά τη φετινή 

χρονιά χρησιμοποιήθηκε εν μέρει από καθηγητές 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 πολύ 

λίγο για διδασκαλία και επίδειξη πειραμάτων στο μάθημα της Χημείας Κατεύθυνσης λόγω 

της στενότητας του χώρου και των συνθηκών της πανδημίας. Χρησιμοποιήθηκε κυρίως  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. Γίνεται ωστόσο προσπάθεια να εμπλουτιστεί με βιβλία και να 

λειτουργήσει ως δανειστική. 

        Οι επτά (07) αίθουσες διδασκαλίας διαθέτουν πίνακα μαρκαδόρου, υπολογιστή  και 

προβολέα παρουσίασης ((projector). Όλες οι αίθουσες συνδέονται με Internet.  Ο σχολικός 

εξοπλισμός των αιθουσών (θρανία/καρέκλες) είναι αρκετά πεπαλαιωμένος και χρειάζεται 

άμεση αντικατάσταση. Όλες οι αίθουσες διαθέτουν σώματα ψύξης-θέρμανσης.  

        Η αίθουσα πολλαπλών χρήσεων μετατρέπεται σε δύο αίθουσες διδασκαλίας με τη 

βοήθεια πτυσσόμενου διαχωριστικού. Διαθέτει υπολογιστή, δύο προβολείς παρουσιάσεων, 

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

διαθέτει δύο σώματα ψύξης-θέρμανσης. Η μία εκ των δύο αιθουσών χρησιμοποιήθηκε ως 

αίθουσα Covid-19 και για γυμναστική σε περίπτωση συνθηκών βροχής.  

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

χρησιμοποιούνται τρία (03) φωτοτυπικά μηχανήματα. Το αρχείο του σχολείου είναι 

μηχανοργανωμένο και υπάρχει σύνδεση με το Myschool, το οποίο ενημερώνεται τακτικά. 
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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. Σε μεταλλική ντουλάπα φυλάσσονται 17 

tablets, μία κάμερα,  ένα μικρόφωνο και ένα ζεύγος ηχεία. 

 

1.3 Οικονομικοί Πόροι του Σχολείου 

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

επίσης μικρά 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,  την ανάπτυξη και άλλων 

εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων και τη βελτίωση των υποδομών και του εξοπλισμού. 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 Τετάρτη,  01-9-2021  με την παρουσία και την 

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

κατέχουν θέση θητείας. Υπήρχαν όμως λειτουργικά κενά. Κατά την προβλεπόμενη τακτική 

συνεδρίαση του Συλλόγου Διδασκόντων (7-9-21) 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,  11-09-2021,  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 αρχικό πρόγραμμα λειτουργίας για τις επόμενες ημέρες. 

        Στις αρχές  της σχολικής χρονιάς συντάχθηκε ο Εσωτερικός Κανονισμός Σχολικής 

Μονάδας & Μνημόνιο Ενεργειών για τη διαχείριση πυρκαγιών, ακραίων καιρικών 

φαινομένων και τεχνολογικών καταστροφών και σχεδιάστηκαν οι δράσεις του σχολείου.  

 

2.2 Εκπαιδευτικό προσωπικό 

         Το σχολείο λειτούργησε με επτά από τους δεκατέσσερις οργανικά ανήκοντες 

εκπαιδευτικούς και τη Διευθύντρια. Τοποθετήθηκαν επί πλέον δύο νεοδιόριστοι φιλόλογοι 

με πλήρες ωράριο, μία νεοδιόριστη θεολόγος για 15 ώρες (3 ώρες συμπλήρωση ωραρίου 

στο συναυλιζόμενο γυμνάσιο) και ένας αναπληρωτής καθηγητής πληροφορικής για 20 ώρες 

(συμπλήρωση ωραρίου στο 1ο ΓΕΛ Γλυκών Νερών). Ο βιολόγος με πλήρες ωράριο και ο 

εκπαιδευτικός της Φυσικής Αγωγής για 17 ώρες αποσπάσθηκαν από άλλα σχολεία. Ο τρεις 

ώρες για το μάθημα των Γερμανικών και οι τρεις για το μάθημα των Γαλλικών καλύφθηκαν 

με εκπαιδευτικούς από διάθεση ΠΥΣΔΕ. Στη 1η Νοεμβρίου ανέλαβε και μια αναπληρώτρια 

μαθηματικός για συμπλήρωση ωραρίου (8 ώρες). 

Επισήμανση: Τα λειτουργικά κενά που παρουσιάζονται στην αρχή κάθε σχολικού έτους και 

η κάλυψη με νέους εκπαιδευτικούς δημιουργούν τον αποσυντονισμό αρχικά της σταθεράς 

δομημένης κατάστασης του σχολείου.      

 

         2.1.1. Επιμόρφωση εκπαιδευτικών. 

Υλοποιήθηκε η δράση "Ενδοσχολική Επιμόρφωση" με γνώμονα το γεγονός ότι η δια 

βίου μάθηση είναι πλέον επιτακτική ανάγκη σε έναν κόσμο που διαρκώς 

εξελίσσεται και αλλάζει. Οι εκπαιδευτικοί ανταποκρίνονται στο κοινωνικό και 

επιστημονικό αυτό αίτημα παρακολουθώντας συστηματικά τα σεμινάρια των 

συντονιστών ΠΕΚΕΣ των ειδικοτήτων τους. Η δημιουργία επιμορφωτικών ημερίδων 

από το σχολείο ενίσχυσε την επιστημονική κατάρτιση των εκπαιδευτικών σε θέματα 

που ανταποκρίνονται σε συγκεκριμένες ανάγκες τους, δυνάμωσε την συνεργασία 

και την αλληλεπίδραση μεταξύ διαφορετικών ειδικοτήτων και βελτίωσε την 

ποιότητα του παρεχόμενου εκπαιδευτικού έργου. 
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Το σχολείο μας υλοποίησε συνολικά πέντε επιμορφωτικές συναντήσεις, με σχεδόν 

καθολική συμμετοχή των εκπαιδευτικών της σχολικής μας μονάδας, οι οποίες είχαν 

τα εξής θέματα: 

1. Θέματα Διαχείρισης Δυσκολιών που Αντιμετωπίζουν οι Έφηβοι (21-01-

2022) 

2. Υποστηρικτικοί Θεσμοί και Συμπερίληψη(22-3-22). 

3. Ενδοσχολική Επιμόρφωση στο Google Suite (Χρήση Ψηφιακών Εργαλείων 

στην Εκπαιδευτική Διαδικασία) (30-3-22) 

4. Εναλλακτικοί Τρόποι Αξιολόγησης των Μαθητών (13-4-22) 

5. Σχολική Διαμεσολάβηση(17-5-22). 

 

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 2021-22  λειτούργησε με 7  

τμήματα (πίνακας  1)  και έξι  (06) 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 50 2 

Β 46 2 

Γ 56 3 

Σύνολο: 152 7 

 

              Πίνακας  2:  Κατανομή μαθητών στους τομείς σπουδών 

Τάξη Τομέας Σπουδών Αριθμός 

μαθητών 

Αριθμός τμημάτων 

/τάξη 

Β Ανθρωπιστικές Σπουδές 07 1 

Β Θετικές Σπουδές 39 2 

Γ Ανθρωπιστικές Σπουδές 06 1 

Γ Θετικές Σπουδές 12 1 

Γ Επιστήμες Υγείας 08 1 

Γ Οικονομίας και Πληροφορικής 30 1 
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          Πίνακας  3:  Κατανομή μαθητών στους τομείς Ξένων Γλωσσών 

Τάξη Τομέας Ξένων 
Γλωσσών 

Αριθμός 
μαθητών 

Αριθμός 
τμημάτων /τάξη 

Α Αγγλικά 50 2 

Α Γαλλικά  26 1 

Α Γερμανικά  24 1 

Β Αγγλικά 45 2 

Β Γαλλικά 29 1 

Β Γερμανικά 16 1 

Γ Αγγλικά 55 3 

 

 

         2.3.1 Αλλοδαποί - Παλιννοστούντες, Μειονότητες, Τάξεις Υποδοχής 

Στο σχολείο φοιτά μικρός αριθμός αλλοδαπών μαθητών (σύνολο 5, ποσοστό 3,3%). 

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 152 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 

Α΄ Τάξη: Σχεδόν καλώς 10/50, Καλώς 19/50, Λίαν Καλώς 14/50 και Άριστα 7/50. 

Β΄ Τάξη: Σχεδόν Καλώς 9/44, Καλώς 17/44, Λίαν Καλώς 8/44 και Άριστα 10/44 

Γ΄ Τάξη: Σχεδόν Καλώς 7/55, Καλώς 17/55, Λίαν Καλώς 14/55 και Άριστα 16/55 

Από τους 55 μαθητές της Γ τάξης απορρίφθηκε ένας μαθητής. 

         

               
0 10 20 30 40 50

ΣΧΕΔΟΝ ΚΑΛΩΣ 

ΚΑΛΩΣ 

ΛΙΑΝ ΚΑΛΩΣ 

ΑΡΙΣΤΑ 

10 

19 

14 

7 

50 

50 

50 

50 

Α΄Τάξη/Επίδοση 

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

Δεν παρατηρήθηκε μαθητική διαρροή. Κατά τη διάρκεια της χρονιάς σημειώθηκαν 
πολλές απουσίες λόγω της πανδημίας (από τον εμβολιασμό των μαθητών, λόγω 
νόσησης από Covid-19 των μαθητών κ.α.). 
Η φοίτηση ήταν κανονική πλην μιας εβδομάδας λόγω πυκνής χιονόπτωσης. Τα 

μαθήματα  πραγματοποιήθηκαν διαδικτυακά με τη χρήση των προγραμμάτων e-

class και webex. 

 

       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 
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Γράφημα 2: Επίδοση μαθητών Β τάξης 

 Γράφημα 3: Επίδοση μαθητών Γ τάξης 
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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, ο διορισμός μιας ψυχολόγου για μία 

ημέρα/εβδομάδα 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». 
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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 αρκετές συνεδριάσεις του Συλλόγου Διδασκόντων  

και με αποτέλεσμα την εύρυθμη και αποτελεσματική οργάνωση και λειτουργία της εξ 

εκπαίδευσης, αλλά τη γενικότερη εύρυθμη λειτουργία του Σχολείου μας σε όλους τους 

τομείς. 

Αφιερώθηκαν και αρκετές ώρες συνεργασίας με τους εκπαιδευτικούς για την 

ενδοσχολική αξιολόγηση σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 

 

3.1. Μαθητικές Κοινότητες, Συμβούλιο Τάξης 

Ο θεσμός λειτούργησε κανονικά. Οι εκλογές έγιναν στις  24-9-2021 και 01-10-2021 

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

ουσιαστική συνεργασία με τις μαθητικές κοινότητες για θέματα της σχολικής ζωής και 

πήραν μέρος στη διαβούλευση για την καταγραφή του Σχολικού Κανονισμού. 

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. 

Παράλληλα καταχωρήθηκαν σε ειδική  πλατφόρμα ολόκληρος ο ηλεκτρονικός εξοπλισμός 

του σχολείου στο Κτηματολόγιο υποδομών Τεχνολογίας Πληροφοριών και Επικοινωνίας 

(ΤΠΕ) των σχολείων[ http://inventory.sch.gr/]. 

 

3.3. Δημιουργία Σύγχρονης και Διαδραστικής Ιστοσελίδας. 

Για το σχολικό έτος 2021-22 πραγματοποιήθηκε η δημιουργία νέας ιστοσελίδας με 
το πρόγραμμα WordPRESS προς αντικατάσταση της παλαιάς με στόχο η νέα ιστοσελίδα να 
αποτελέσει «ψηφιακό αρχείο» της ταυτότητας του σχολείου ενώ παράλληλα να είναι 
βασικό συνεργατικό εργαλείο επικοινωνίας, πληροφόρησης και μάθησης μαθητών, γονέων, 
εκπαιδευτικών και της ευρύτερης κοινωνίας. Η νέα ιστοσελίδα υπάρχει στον σύνδεσμο 
http://2lyk-gl-neron.att.sch.gr/ και γίνεται προσπάθεια να ενημερώνεται συνεχώς. 
Περιλαμβάνει πληροφορίες, οι οποίες αρχειοθετούνται σε κατηγορίες,  για το διδακτικό 
προσωπικό, τις υποδομές και τον εξοπλισμό της σχολικής μονάδας, το ωρολόγιο 
πρόγραμμα, τις κάθε είδους δράσεις, αθλητικές, πολιτιστικές, κοινωνικές που υλοποιούνται 
από τη σχολική μονάδα, τον κανονισμό της σχολικής μονάδας και τις εκθέσεις λειτουργίας 
του σχολείου σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Επίσης αναρτώνται οι ανακοινώσεις του 
σχολείου και δημοσιεύονται άρθρα σε χρονολογική σειρά για διευκόλυνση των επισκεπτών.  
 

http://inventory.sch.gr/
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3.4  Χρήση Νέων Τεχνολογιών    

 Στη διοικητική πρακτική συνεχίστηκε η αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών ως ακολούθως: 

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. 

iii. Ηλεκτρονική συμπλήρωση των δηλώσεων συμμετοχής των υποψηφίων των 

Πανελλαδικών Εξετάσεων και έλεγχος των στοιχείων. 

iv. Καταχώριση του κωδικού ασφαλείας τόσο των τελειοφοίτων όσο και των 

αποφοίτων με το 10%. 

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

λειτουργίας του σχολείου και ανανέωσης εγγραφής των μαθητών. 

vi.  Συνεχής αλληλεπιδραστική ενημέρωση των εκπαιδευτικών μέσω ηλεκτρονικού 

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

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

και με συνεργαζόμενα σχολεία. 

viii. Συνεχής ενημέρωση της εκπαιδευτικής κοινότητας μέσω της ιστοσελίδας του 

σχολείου. 

 

3.5   Γραμματεία-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  κάποια 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. Η καθυστέρηση της υπογραφής της σύμβασης δυσκολεύει τη λειτουργία του 

σχολείου  στην έναρξη της σχολικής χρονιάς.  

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 

(αίθουσα Covid-19) που εφοδιάστηκε με το κατάλληλο υλικό (γάντια, μάσκες, αντισηπτικά, 

ποδιές κλπ.). Παράλληλα ορίστηκε εκπαιδευτικός ως υπεύθυνος Covid  καθώς και 

αναπληρωτής του. 
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3.6 Συνεργασία με άλλους φορείς. 

Κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς 2021-22  υπήρξε γόνιμη και στενή συνεργασία με: 

 όλα τα τμήματα της Διεύθυνσης Δ/θμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Αττικής,  

 τις Τοπικές Αρχές και το Δήμο Παιανίας 

 τη Σχολική Επιτροπή του Δήμου Παιανίας,   

 τους Διευθυντές των γειτονικών σχολείων,  

 με τους γονείς και κηδεμόνες.  

Επίσης το σχολείο συνεργάστηκε με το ΚΕΣΥ Ανατολικής Αττικής, Σχολικούς Συμβούλους και 

ΕΚΦΕ. 

 

 

4. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021-22  

Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου με τη συνεργασία 

του Συντονιστή παιδαγωγικής ευθύνης του σχολείου και αναρτήθηκε η ετήσια έκθεση στην 

ιστοσελίδα του ΙΕΠ σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 

 Η διαδικασία αυτή βασίσθηκε σε δύο κεντρικούς άξονες:  

1. Καταγραφή των στοιχείων της σχολικής μονάδας που:  

• λειτουργούν θετικά για την υλοποίηση του εκπαιδευτικού έργου  

• χρήζουν βελτίωσης, λαμβάνοντας υπόψη τους περιορισμούς και τις δυνατότητες 

που παρέχονται από το ευρύτερο πλαίσιο.  

2. Υλοποίηση Σχεδίων Δράσης που αποσκοπούσαν:  

• στη βελτίωση τομέων του εκπαιδευτικού έργου, σύμφωνα με τις προτεραιότητες 

που η ίδια η σχολική μονάδα έθεσε,  

• στην παγίωση των καλών πρακτικών και των αποτελεσματικών διαδικασιών 

υλοποίησης του εκπαιδευτικού έργου 

Αφού λάβαμε υπόψη τις ιδιαίτερες συνθήκες (γεωγραφικές, πολιτισμικές, κοινωνικο-

οικονομικές) της σχολικής μας μονάδας, θεωρήσαμε απαραίτητη την συλλογική-

συμμετοχική δράση των μελών της σχολικής κοινότητας βάσει των δυνατοτήτων, των 

αναγκών, αλλά κυρίως των ιδιαιτεροτήτων της. Σχεδιάσαμε λοιπόν  και υλοποιήσαμε τα 

εξής σχέδια δράσης: 

 Γνωρίζοντας τον Νεύτωνα μέσα από το θέατρο 

 Βιωματικότητα και μαθησιακή διαδικασία 

 Δημιουργία νέας Ιστοσελίδας. 

 Δημιουργία επιμορφωτικών ημερίδων με τη στήριξη των Συντονιστών του ΠΕΚΕΣ 

και του ΚΕΔΑΣΥ 

Παράλληλα στην ετήσια έκθεση, πλην των δράσεων, αναφέρθηκαν εν συντομία οι δράσεις 

για όλη τη λειτουργία του σχολείου.  

 

 

https://sch-eval.iep.edu.gr/school/objective/23803/actionform/2/4
https://sch-eval.iep.edu.gr/school/objective/56000/actionform/2/4
https://sch-eval.iep.edu.gr/school/objective/56002/actionform/2/4
https://sch-eval.iep.edu.gr/school/objective/56004/actionform/2/4
https://sch-eval.iep.edu.gr/school/objective/56004/actionform/2/4
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5. ΣΧΟΛΙΚΟΙ ΠΕΡΙΠΑΤΟΙ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ 

             Οι προβλεπόμενοι σχολικοί περίπατοι είχαν χαρακτήρα ψυχαγωγικό με παράλληλη συμμετοχή 

των μαθητών σε πεζοπορία και αθλοπαιδιές που ευνοούν και προάγουν την ιδέα της δια βίου άσκησης 

(Άλσος της Κάντζας). 

             Οι περιορισμένες εκπαιδευτικές επισκέψεις πραγματοποιήθηκαν σε επιλεγμένους χώρους των 

γραμμάτων, των  τεχνών, της επιστήμης και της τεχνολογίας προκειμένου οι μαθητές μας να αποκτήσουν 

βιωματικές εμπειρίες σχετικές με συγκεκριμένο αντικείμενο διδασκαλίας της σχολικής τάξης. 

 Στις 14-12-21 η Α Λυκείου παρακολούθησαν στο Σεράφειο Κέντρο Αθλητισμού και 

Πολιτισμού του Δήμου Αθηναίων, «Escape room» στα πλαίσια της δράσης ¨USA – 

GREECE : 200 Years of Innovation »υπό την Αιγίδα της Αμερικάνικης Πρεσβείας στα 

πλαίσια των 200 ετών από την Ελληνική Επανάσταση, για να προβάλλει την 

ελληνοαμερικανική φιλία και συνεργασία στους τομείς της τεχνολογίας και 

επιστήμης.  

 Η Β Λυκείου (14-12-21 ) συμμετείχε σε εκπαιδευτικό περίπατο στο Ίδρυμα Σταυρός 

Νιάρχος όπου παρακολούθησαν υπαίθριες εκθέσεις και εκδηλώσεις μέσα σε 

πνεύμα εορταστικό. 

 Η Γ Λυκείου (14-12-21 ) συμμετείχε σε περιήγηση στο Ιστορικό Κέντρο της Αθήνας 

(Κεραμικό – Αρχαία Αγορά) μια διαδρομή που αποτελεί μοναδική εμπειρία και 

παρουσιάζει ιστορικό ενδιαφέρον ως δημοφιλής πολιτιστικός και τουριστικός 

προορισμός. 

 Στις 23 Φεβρουαρίου οι μαθητές της Γ Λυκείου ( Τμήμα θετικής κατεύθυνσης και 

υγείας) συμμετείχαν σε εκπαιδευτική επίσκεψη στο Σεράφειο Κέντρο Αθλητισμού 

και Καινοτομίας του Δήμου Αθηναίων, όπου παρακολούθησαν εκδήλωση με θέμα: 

«Διαχείριση της Ενέργειας και Κοινωνία» που οργάνωσε η Ένωση Ελλήνων 

Φυσικών,  υπό την Αιγίδα του Δήμου Αθηναίων. 

 Ο τελευταίος πρωινός περίπατος (15-4-2022) για τους μαθητές της Γ Λυκείου, 

συνδύασε την ξενάγηση και την ψυχαγωγία με επίσκεψη  στο Ναό του Ποσειδώνα 

και στην πόλη του Λαυρίου.  

 Μονοήμερη εκδρομή (15-4-2022) της Α΄και Β΄τάξης στο Ναύπλιο και τις Μυκήνες. 

 

 

6. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ-ΕΞΩΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 

Το 2ο Λύκειο διοργάνωσε.. 

 Την Παρασκευή 24 Σεπτεμβρίου 2021 στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ημέρας 

Σχολικού Αθλητισμού και της 8ης Πανελλήνιας Ημέρας Σχολικού Αθλητισμού με 

κοινό σύνθημα από το υπουργείου «Το Σχολείο σε Κίνηση: Αθλούμαστε 

δημιουργικά», οι μαθητές και μαθήτριες του σχολείου μας ανά τάξη 

διαδοχικά  έπαιξαν ποδόσφαιρο, μπάσκετ και επιτραπέζια πετοσφαίριση. Είχαν την 

ευκαιρία να μοιραστούν στιγμές χαράς και ψυχαγωγίας με συμμαθητές και να 

αθληθούν στους χώρους του προαυλίου μας. 
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 Ενημερωτική συνάντηση με τους μαθητές της Α Λυκείου αρχές Οκτωβρίου  2021 με  

τη Ψυχολόγο της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Αττικής.  Θέμα 

συζήτησης «η ζωή στο Λύκειο». 

 Ενημερωτική συνάντηση με τους μαθητές της Γ Λυκείου  με  τη Ψυχολόγο της 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Αττικής τον Φεβρουάριο του 2022, με 

θέμα «το άγχος των εξετάσεων». 

 Ομιλία διαδικτυακή για τους τρεις Ιεράρχες με ομιλήτρια  τη θεολόγο του σχολείου 

(29-01-2022) 

 Με τους μαθητές της Α΄ τάξης Λυκείου, σε συνδυασμό με κεφάλαιο στη διδακτέα 

ύλη τους με θέμα τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης, την παρακολούθηση βίντεο και 

την επίσκεψη ιστοτόπων, με σκοπό τα παιδιά να γνωρίσουν έννοιες όπως ψηφιακό 

αποτύπωμα, ψηφιακή πολιτειότητα, διαδικτυακός εκφοβισμός κ.α. Οι μαθητές 

χρησιμοποίησαν την ψηφιακή εφαρμογή padlet για να αποτυπώσουν τους δικούς 

τους κανόνες για ασφαλή πλοήγηση στο διαδίκτυο. 

 Η Παγκόσμια Ημέρα Ελληνικής Γλώσσας (9-2-22) καθιερώθηκε για πρώτη φορά το 

2017, με κοινή απόφαση των Υπουργείων Εσωτερικών, Εξωτερικών και Παιδείας, 

Έρευνας και Θρησκευμάτων. «Με την θέσπιση αυτής της παγκόσμιας ημέρας 

επιδιώκεται η ανάδειξη του θεμελιώδους ρόλου που διαδραμάτισε η ελληνική 

γλώσσα ανά τους αιώνες, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην εδραίωση τόσο του 

ευρωπαϊκού όσο και του παγκόσμιου πολιτισμού. (…) Στο διάβα των αιώνων υπήρξε 

καθοριστική η συμβολή της ως μέσου αποθησαύρισης και διάδοσης του ελληνικού 

πολιτισμού και επιβιώνει ως τις μέρες μας, στη νεότερη εκδοχή της, ως μια από τις 

μακροβιότερες ζωντανές γλώσσες παγκοσμίως» αναφέρεται σε εγκύκλιο του 

Υπουργείου Παιδείας. Στο σχολείο μας οι μαθητές ανά τμήμα ενημερώθηκαν για 

την αξία και την σπουδαιότητα της Ελληνικής Γλώσσας, που έκαναν γνωστή διεθνώς 

οι φιλόσοφοι, Πατέρες της Εκκλησίας, Ποιητές και Λογοτέχνες και πήραν μέρος σε 

δημιουργικές δραστηριότητες σε ομάδες ή δυάδες. 

 Στις 2-3-22 οι μαθητές και οι μαθήτριες της Α Λυκείου παρακολούθησαν σε 

συνεργασία με το Σ.Κ.Ε.Π (Σύνδεσμος Κοινωνικής Ευθύνης για Παιδιά και Νέους) το 

καινοτόμο εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μαθαίνω να βλέπω τον Άνθρωπο» που 

υλοποιείται επιτυχώς στα σχολεία πρωτοβάθμιας  και δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης από το 2009. Το πρόγραμμα τελεί υπό την έγκριση του Υπουργείου 

Παιδείας και Θρησκευμάτων. Στόχοι του είναι η εξοικείωση με την αναπηρία και η 

αλληλεπίδραση ευπαθών κοινωνικά ομάδων με την ευρύτερη ομάδα των μαθητών, 

που συμβάλλουν στην αλλαγή στάσης και νοοτροπίας σχετικά με τη 

διαφορετικότητα και την αναπηρία.  

 Δράση για την  21η Μαρτίου Παγκόσμια Ημέρα Ποίησης. Μια ευχάριστη έκπληξη 

περίμενε εκπαιδευτικούς και μαθητές σχεδιασμένη από την φιλόλογο κ. Ευγενία 

Ζαφείρη για την παγκόσμια ημέρα ποίησης. Μας προσέφερε από ένα στίχο -

αποσπάσματα από έργα Ελλήνων και ξένων ποιητών – με την ευχή και την ελπίδα 

να βάλουμε την ποίηση  στη ζωή μας. 

 

Το 2ο Λύκειο συμμετείχε… 

 Στο πρόγραμμα « Αστέρι της Ευχής », που φέτος μας έδινε τη δυνατότητα να 

γράψουμε και να στείλουμε ευχές στα παιδιά που δοκιμάζονται από και απειλητική 
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για τη ζωή τους ασθένεια. Επιπλέον οι μαθητές μας συμμετείχαν και στο 

διαγωνισμό ζωγραφικής του οργανισμού κατασκευάζοντας ομαδικό έργο.  

 στην 20η Ετήσια Σύνοδο του Μοντέλου Ηνωμένων Εθνών Θεσσαλονίκης. Το 

μαθητικό συνέδριο πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά το Σάββατο 18 και την Κυριακή 

19 Δεκεμβρίου 2021, με γλώσσα εργασίας την Αγγλική. Το σχολείο μας συμμετείχε 

με 11 μαθητές και μαθήτριες και από τις τρεις τάξεις του Λυκείου, εκπροσωπώντας 

τις χώρες Αιθιοπία και Ταϊλάνδη. Σκοπός του συνεδρίου είναι να προάγει την 

αλληλοκατανόηση μεταξύ των λαών, την ανεκτικότητα, την συνεργασία και την 

παγκόσμια ειρήνη. Επίσης οι μαθητές έχουν την ευκαιρία να ασχοληθούν με 

φλέγοντα θέματα παγκοσμίου ενδιαφέροντος και να αποκτήσουν σημαντικές 

γνώσεις, ενώ παράλληλα τους προσφέρεται η δυνατότητα να εξασκηθούν στην 

ρητορική και στην επιχειρηματολογία, να εξασκηθούν στην Αγγλική γλώσσα  και να 

μάθουν να υιοθετούν την διπλωματία και τον διάλογο ως μέσο επίλυσης 

σημαντικών προβλημάτων. 

 Στη Δράση «Μαθαίνοντας Επιστήμη μέσα από το Θέατρο», (Κυριακή, 3-4-22)η 

οποία διοργανώνεται κάθε χρόνο από την Ελληνική Ένωση Δημοσιογράφων 

Επιστήμης, Επικοινωνιολόγων Επιστήμης και Συγγραφέων Επιστήμης «Science 

View», σε συνεργασία με τα εκπαιδευτήρια Ελληνογερμανική Αγωγή. Η θεατρική 

ομάδα, απαρτιζόμενη από τους μαθητές της Α’ τάξης Δημήτριο Αγγελή, Παναγιώτη 

Αλοΐζο, Λυδία Βαρβαρήγου και Ηρώ Τζανιδάκη, με την επικουρία των συμμαθητών 

τους Νικόλαου Γαλανόπουλου και Σοφίας Τσουπρά και την καθοδήγηση του 

καθηγητή τους Παναγιώτη Δεληβοριά, παρουσίασε μια χιουμοριστική απόδοση της 

ανακάλυψης του νόμου της παγκόσμιας έλξης από τον Νεύτωνα, με τίτλο «Ένα 

μήλο για τον Νεύτωνα». Η ομάδα απέσπασε δύο βραβεία από την κριτική 

επιτροπή, για το σενάριο και την ερμηνευτική απόδοση των ρόλων. 

 

Το 2ο Λύκειο διακρίθηκε… 

 Στους διασχολικούς αγώνες μπάσκετ. Η ομάδα μπάσκετ αγοριών του σχολείου μας 

ανακηρύχθηκε στο διασχολικό πρωτάθλημα 2022 πρωταθλήτρια της Ανατολικής 

Αττικής και διακρίθηκε κατακτώντας μια θέση μεταξύ των τεσσάρων καλύτερων 

σχολικών ομάδων της Αττικής 

 Μαθητής της Β Λυκείου 3ος στα 100m ύπτιο 

 

Το 2ο Λύκειο πήρε μέρος .. 

 Στον Κλασικό Μαραθώνιο Αθήνας στις 14 Νοεμβρίου 2021 

 Στον Ημιμαραθώνιο της Αθήνας στις 20 Μαρτίου 2022. 

 

Το 2ο Λύκειο προσέφερε.. 

 Μαθητές και εκπαιδευτικοί προσέφεραν τρόφιμα σε άπορες οικογένειες την 

περίοδο των Χριστουγέννων. 
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Το 2ο Λύκειο εθελοντικά.. 

 Η Γ τάξη καθάρισε τον αύλιο χώρο του σχολείου  την Τρίτη, 10/2/2022.  

 H Α΄ τάξη καθώς και η Β΄ τάξη με την δράση «καθαρίζουμε τα θρανία» καθάρισαν 

τα θρανία τους την τελευταία ημέρα πριν από τις ενδοσχολικές εξετάσεις. 

Το 2ο Λύκειο συνεργάστηκε … 

 Με το πανεπιστημιακό ίδρυμα (ΕΚΠΑ ) για πρακτική άσκηση φοιτητών/τριων. 

 Με το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΟΠΑ) (10-3-22) όπου οι μαθητές της Γ’ 

τάξης του Προσανατολισμού Οικονομίας παρακολούθησαν ενημερωτική εξ 

αποστάσεως παρουσίαση  για τα τμήματα του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών 

που λόγω καιρικών συνθηκών έγινε μέσω webex. 

 

Το 2ο Λύκειο τίμησε… 

 Τους ήρωες του 1940 με εκδηλώσειςνπου πραγματοποιήθηκε σε κάθε τμήμα λόγω 

του covid-19 

 Mε εορτασμό της επετείου της φοιτητικής εξέγερσης του Πολυτεχνείου την 

Τετάρτη 17 Νοεμβρίου 2021. Οι μαθητές παρακολούθησαν ανά τάξη την ταινία του 

Παντελή Βούλγαρη «Το Χρονικό της Δικτατορίας» και μαρτυρίες ανθρώπων που 

έζησαν τα γεγονότα. Ακολούθησε συζήτηση. 

 Τους ήρωες του 21 με θεατρική παράσταση «Λάμπει ο ήλιος στα βουνά», σε 

σενάριο και σκηνοθεσία Παναγιώτη Δεληβοριά, την Πέμπτη 24/3 στην αίθουσα 

πολλαπλών χρήσεων του σχολείου μας. Μετά από δύο χρόνια που οι σχολικές 

γιορτές έγιναν εξ αποστάσεως, φέτος είχαμε τη χαρά να απολαύσουμε στην 

αίθουσα εκδηλώσεων και τηρώντας όλα τα προβλεπόμενα μέτρα και οδηγίες για τη 

διασπορά της covid 19, την όμορφη θεατρική παράσταση με μαθητές της Α και Β 

Λυκείου. Οι μαθητές μας δούλεψαν συστηματικά και διέθεσαν πολλές ώρες 

προετοιμασίας από τον ελεύθερο χρόνο τους για να μας προσφέρουν το πολύ 

όμορφο θεατρικό τους, με κέφι, ζωντάνια και νεανικό ενθουσιασμό.  

 Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων της 27ης Ιανουαρίου, που έχει οριστεί ως Διεθνής 

Ημέρα Μνήμης των Θυμάτων του Ολοκαυτώματος, και σε συνδυασμό με 

κεφάλαιο στην διδακτέα ύλη της Γ΄ τάξης Λυκείου, το οποίο αναφέρεται στο 

κάψιμο «απαγορευμένων» βιβλίων από τους Ναζί, με τους μαθητές και μαθήτριες 

της Γ΄ Λυκείου  παρακολουθήσαμε ντοκουμέντα που αναφέρονται στην εξόντωση 

των Ελλήνων Εβραίων στα στρατόπεδα συγκέντρωσης, καθώς και την ταινία «Η 

Κλέφτρα των Βιβλίων». Ακολούθησε συζήτηση. 

 

Το 2ο Λύκειο προετοίμασε.. 

Με στόχο τον εμπλουτισμό της διδασκαλίας και τη χρήση ποικίλων τρόπων αξιολόγησης 

των μαθητών πραγματοποιήθηκαν τα εξής: 

 Δύο γραπτές δοκιμασίες προσομοίωσης Πανελλαδικών Εξετάσεων (Φεβρουάριο και 

Απρίλιο) για την Γ τάξη. 

 Πρωτότυπες εργασίες στο μάθημα της Πολιτικής Παιδείας της Α τάξης. 

 Ομαδικές εργασίες στο μάθημα των Εφαρμογών Πληροφορικής της Α τάξης. 
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 Πειράματα στο μάθημα της Χημείας Προσανατολισμού της Γ τάξης. 

 Παρουσιάσεις powerpoint σε ποικίλα μαθησιακά αντικείμενα. 

 

 

Το 2ο Λύκειο ανοικτό στην κοινωνία.. 

Το θέατρο, ως γνωστόν, μέσα από τη στενή σχέση με τις καλές τέχνες, αλλά και με την 

ανάδειξη αξιών και ιδεών, είναι ένα καλλιτέχνημα σύνθετο, που αποσκοπεί στην ηθική και 

πνευματική καλλιέργεια του θεατή, στη μόρφωσή του, στην παιδεία του εν γένει. Κατά 

συνέπεια μια από τις  πιο δημιουργικές δραστηριότητες του σχολείου μας ήταν και η θεατρική μας 

παράσταση με τίτλο «Έρως Λυσιμελής»  σε συνεργασία με το  Μουσικό Λύκειο Παλλήνης και το Λύκειο 

Πικερμίου. Η παράσταση παρουσιάσθηκε στο κοινό της ευρύτερης περιοχής στο αμφιθέατρο 

του Μουσικού σχολείου και απέσπασε τα χειροκροτήματα του κοινού. 

 

Το 2ο Λύκειο αποχαιρέτησε… 

Με μια σεμνή γιορτή αποφοίτησης τους μαθητές της Γ τάξης στις 28-06-2022 σε ένα 

κλίμα συγκίνησης και ελπίδας. Παρουσιάσθηκε ένα μέρος από το θεατρικό «Έρως 

λυσιμελής» και 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 λεύκωμα από τη Διευθύντρια του σχολείου. 

 

 

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 και λειτουργικής βιβλιοθήκης.  
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 Η απουσία  φύλακα 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. 

 

 

                                                                                                           Γλυκά Νερά, 04-07-2022 

                                                                                                                     Η Διευθύντρια 

 

                                                                                                          Άννα Μπαράτση-Μπαράκου 

 


