
Έτησια Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού
Έργου της Σχολικής Μονάδας (έτος αναφοράς: 2021-2022)

 

Α. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ

Καταγράφονται συνοπτικά τα χαρακτηριστικά και οι ιδιαιτερότητες της σχολικής μονάδας, που κρίνονται
σημαντικά για την αποτύπωση της εικόνας του σχολείου

 

Το σχολείο είναι Ημερήσιο Γενικό Λύκειο.

Μαθητικό Δυναμικό

Κατά το σχολικό έτος 2021-2022 το σχολείο λειτούργησε με  263 μαθητές/τριες (144 αγόρια και 119 
κορίτσια)  και έντεκα (11) τμήματα Γενικής Παιδείας και Αγγλικών, εννέα (9) τμήματα ομάδων 
Προσανατολισμού  και τέσσερα (4) τμήματα  Γερμανικών  (1 αμιγές και ένα μικτό στην Α΄Λυκείου και 2 
μικτά  Γαλλικών –Γερμανικών στην Β΄ Λυκείου).  Είχαν προβλεφθεί δύο μικτά τμήματα Γαλλικών στη Β΄ 
Λυκείου, ένα μικτό και δύο αμιγή τμήματα Γαλλικών στην Α΄ Λυκείου, τα οποία δεν λειτούργησαν καθώς δεν 
τοποθετήθηκε εκπαιδευτικός. 

Μαθητές με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες (ΕΕΑ) με Γνωμάτευση : Εικοσιοκτώ (28) συνολικά εκ των 
οποίων δεκαεπτά (17) προφορικά εξεταζόμενοι και έντεκα (11) γραπτώς εξεταζόμενοι.  Εξ΄αυτών ένας(1) 
μαθητής  εξετάστηκε γραπτά με παράταση χρόνου εξέτασης και ένας(1) μαθητής  υποστηρίχθηκε με εγκεκριμένη 
Παράλληλη Στήριξη (ΕΣΠΑ). 

Δύο μαθητές/τριες έχρηζαν ειδικής μεταχείρισης και πέντε  είχαν προβλήματα υγείας. 

Τηλεμαθήματα μέσω της πλατφόρμας webex έγιναν τις 4 ημέρες των καταλήψεων και τις 3 ημέρες του παγετού. 
Επίσης διαδικτυακά μαθήματα της Γ΄ Δ/νσης παρακολούθησε μία μαθήτρια ως συνοικούσα με άτομο ευπαθούς 
ομάδας

Στελέχωση

Το διδακτικό προσωπικό απαρτίστηκε από 29 εκπαιδευτικούς: 20 μόνιμους  (17 οργανικά ανήκοντες στο 5ο 
ΓΕΛ) και 7 αναπληρωτές (2 τακτικού προϋπολογισμού, 4 ΠΔΕ και 1 ΕΣΠΑ ) και από τον Απρίλιο επιπλέον 2 
αναπληρωτές ΠΔΕ covid, οι οποίοι στήριξαν το τελευταίο δίμηνο το σχολείο και ως γραμματειακή υποστήριξη.

Από τον Σεπτέμβριο κάθε Πέμπτη  το σχολείο είχε συμβουλευτική υποστήριξη από αναπληρώτρια ΣΔΕΥ 
κοινωνική λειτουργό.

Τα κενά γυμναστικής καλύφθηκαν στις 1/11 και των αγγλικών (8 ώρες) στις 15/12, οπότε το σχολείο απέκτησε 
σταθερό πρόγραμμα.  Το κενό Γαλλικών δεν καλύφθηκε και τα μικτά τμήματα Γαλλικών είχαν κενό σε όλη τη 
διάρκεια του σχολικού έτους.



Το σχολείο λειτούργησε με 2 άτομα στη Διεύθυνση (Δ, Υ/Δ) και οι διδάσκοντες/ουσες ανά ειδικότητα ήταν:  1 
Θεολόγος, 7 Φιλόλογοι (συν 1 ειδικής αγωγής για την παράλληλη στήριξη και 1 για αναπλήρωση covid), 4 
Μαθηματικοί, 2 Φυσικοί ( συν 1 για αναπλήρωση covid), 1 Χημικός Μηχανικός, 1 Χημικός, 1 Βιολόγος, 1 
Οικονομολόγος, 1 Κοινωνιολόγος, 2  Καθηγητές Αγγλικών,  1 Καθηγητής  Γερμανικών, 2 Φυσικής Αγωγής και 2 
Καθηγητές Πληροφορικής. 

Διοικητικό και Βοηθητικό Προσωπικό

Δεν υπάρχει μόνιμο διοικητικό και βοηθητικό προσωπικό. Το σχολείο λειτούργησε με μία καθαρίστρια με 
σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (ΙΔΟΧ), από 1/9/21 έως 30/6/22. Το σχολείο δεν έχει 
γραμματέα, φύλακα  και επιστάτη. Οι τρεις αυτές υπηρεσίες επιφορτίζουν με «γενικά καθήκοντα» το υπόλοιπο 
προσωπικό.

Διδακτήριο

To 5o ΓΕΛ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ συστεγάζεται με το 1ο ΕΠΑΛ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ.

Διαθέτει δύο ανεξάρτητες εισόδους, μία από Κων/πόλεως (15-17) και μια από Ηροδότου και Μυτιλήνης 
(αδιέξοδο), που οδηγούν στο δικό του μικρό και ανεξάρτητο προαύλιο  στο ισόγειο του κτιρίου. Στο προαύλιο 
βρίσκεται το κυλικείο και η είσοδος του σχολείου προς τον 2ο όροφο, όπου βρίσκονται δώδεκα (12) 
αίθουσες διδασκαλίας , τρία (3) Εργαστήρια (Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Φυσικών Επιστημών ΕΠΕΑΕΚ 
και Χημείο),  γραφεία (3), αποθήκες (3) και τουαλέτες μαθητών/μαθητριών (2) και καθηγητών (4) καθώς και 
τουαλέτα ΑΜΕΑ. Επίσης στο προαύλιο υπάρχει είσοδος προς δύο γήπεδα (μπάσκετ, βόλεϊ) και ένα κλειστό 
γυμναστήριο, τα οποία χρησιμοποιούνται μόνο κατά την ώρα της γυμναστικής από κοινού με το ΕΠΑΛ. Το 
σχολείο δεν διαθέτει αίθουσα πολλαπλών χρήσεων. Η σχολική βιβλιοθήκη ΕΠΕΑΕΚ δεν διατίθεται σε κοινή 
χρήση των δύο σχολείων τα τελευταία 5 χρόνια.

Σταθερό προτζέκτορα με υπολογιστή διαθέτουν τα τρία εργαστήρια και όλες οι αίθουσες διδασκαλίας καθώς 
και το γραφείο των καθηγητών. Δύο αίθουσες και δύο εργαστήρια διαθέτουν κλιματισμό και διαδραστικό 
πίνακα. 

Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του σχολείου

(Α) Λόγω της θέσης του: Βρίσκεται στα όρια των Δήμων Ιλίου και Πετρουπόλεως, άρα σχετικά μακριά για παιδιά 
της Πετρούπολης και σχετικά κοντά για κάποια παιδιά του Ιλίου. Για τον λόγο αυτό υποβάλλονται αρκετά 
αιτήματα μετεγγραφών.

(Β) Λόγω της συστέγασης με το ΕΠΑΛ: Η ανεξαρτησία του σχολείου, όσον αφορά είσοδο, αυλή και κυλικείο, 
εξασφαλίζει την επιτήρηση των μαθητών από τους εφημερεύοντες. Για όποια ζητήματα προκύπτουν γίνεται 
προσπάθεια να λύνονται με τη συνεργασία των δύο σχολικών κοινοτήτων, ώστε να εξυπηρετούνται οι ανάγκες 
ομαλής και ασφαλούς λειτουργίας του κάθε σχολείου.

Η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Πετρούπολης είναι ενήμερη για τις ανάγκες του κτιρίου. Εκκρεμούν η λειτουργία 
της πυροπροστασίας, η τοποθέτηση πινακίδων με αριθμούς οδών σε κάθε είσοδο, η ανακαίνιση του γραφείου 
γυμναστών στο γυμναστήριο και η επιμέλεια του διαχωριστικού χώρου ανάμεσα στα δύο σχολεία.

Β. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Παιδαγωγική και μαθησιακή λειτουργία

Θετικά σημεία



Θετικό σχολικό κλίμα, πολύ καλή και εποικοδομητική συνεργασία εκπαιδευτικών και αυξημένο ενδιαφέρον για 
τις ιδιαίτερες ανάγκες των μαθητών με μεγάλη προσαρμοστική ικανότητα στις  παιδαγωγικές και μαθησιακές 
τους ανάγκες. 

Οι μαθητές προσαρμόστηκαν σταδιακά στους ρυθμούς της φυσικής τάξης και ανταποκρίθηκαν με ενδιαφέρον 
στις απαιτήσεις της εκπαιδευτικής διαδικασίας.  

Υπήρξε αλληλεπίδραση και αλληλοϋποστήριξη  μεταξύ εκπαιδευτικών και μαθητών  και παροχή συμβουλευτικής 
σε όσους μαθητές αντιμετωπίζουν μαθησιακές δυσκολίες και προβλήματα συμπεριφοράς με σκοπό την 
ενσωμάτωση, την αποδοχή της διαφορετικότητας, την  ισότιμη συμμετοχή των μαθητών  και την πλήρη πρόσβαση 
στη γνώση.

Δόθηκε  έμφαση σε μαθησιακές δραστηριότητες διερευνητικής φύσης και σύγχρονες διδακτικές μεθόδους με 
σκοπό οι εκπαιδευτικοί  να ενεργοποιήσουν όλους τους μαθητές ακόμα και τους "σιωπηλούς" ή τους "αδύνατους" 
και να τους συμπεριλάβουν ως ισότιμους συμμετέχοντες στην εκπαιδευτική διαδικασία (συμπεριληπτικό 
σχολείο). Και κατά την αξιολόγηση των μαθητών αποτιμήθηκε όχι μόνο το αποτέλεσμα της διδακτικής 
διαδικασίας που ακολουθήθηκε αλλά και της προσωπικής προσπάθειας του μαθητή. Με τον τρόπο αυτό, 
ενισχύεται περαιτέρω η αυτοπεποίθηση και η αυτοεκτίμηση του μαθητή με συνέπεια την ενδυνάμωση εντός της 
τάξης

H ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω webmail, myshool, edupass, gov.gr αναβάθμισε και διευκόλυνε πολύ την 
επικοινωνία γονέων- σχολείου κατά τη φετεινή χρονιά που ήταν ιδιαίτερα επιβαρυμένη και από τους αναγκαίους 
συνεχείς ελέγχους που επέβαλε το πρωτόκολλο covid  (αυτοδιαγνωστικοί έλεγχοι, πιστοποιητικά εμβολιασμού, 
νόσησης) πέραν της ενημέρωσης για επίδοση και φοίτηση.

Βελτιώθηκε η επικοινωνία γονέων-σχολείου  σε περιπτώσεις  μαθητών/μαθητριών με προβλήματα συμπεριφοράς 
και κοινωνικής προσαρμοστικότητας που παραπέμφθηκαν και σε φορείς για συμβουλευτική υποστήριξη.

Επίσης ενισχύθηκε το ενδιαφέρον των γονέων για τα τεκταινόμενα στη σχολική πραγματικότητα και με την 
εκλογή νέου ΔΣ του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων. 

 

Σημεία προς βελτίωση

Συχνότερη επαφή με Συμβουλευτικούς Φορείς  τόσο για θέματα συμπεριφοράς όσο και για  θέματα 
επαγγελματικού προσανατολισμού. Επίσης κρίνεται απαραίτητη η καθημερινή παρουσία ψυχολόγου και 
κοινωνικού λειτουργού  για την συμβουλευτική και ψυχολογική υποστήριξη των μαθητών

Διαχείριση  σχολικού χρόνου. 

Μείωση της εξεταστέας ύλης, ώστε να εξοικονομηθεί περισσότερος χρόνος για την υποστήριξη των 
μαθητών, την εμπέδωση της ύλης  και τον εμπλουτισμό της διδασκαλίας με δραστηριότητες άτυπης  εκπαίδευσης 
με στόχο τη διαμόρφωση υγιών και ολοκληρωμένων προσωπικοτήτων. 

Διοικητική λειτουργία

Θετικά σημεία

Έγκαιρος προγραμματισμός και αποτελεσματική οργάνωση με την  πλήρη αξιοποίηση των υλικών και 
ανθρώπινων πόρων: Καταβάλλεται μεγάλη προσπάθεια για τον συντονισμό των ενεργειών όλου του προσωπικού, 
ώστε να διασφαλίζεται η ομαλή και εύρυθμη λειτουργία του σχολείου.



Εφαρμόζονται με ιδιαίτερη σχολαστικότητα οι εγκύκλιοι που αφορούν ειδικά θέματα με άμεση 
προσαρμοστικότητα στις νέες συνθήκες : τήρηση μέτρων ατομικής προστασίας και υγιεινής, χρήση ψηφιακού 
εξοπλισμού, διαχείριση αυτοδιαγνωστικών ελέγχων και θετικών κρουσμάτων-στενών επαφών covid. 

Επιτεύχθηκε σε μεγάλο βαθμό η συμμετοχή και συναίνεση των μαθητών, των εκπαιδευτικών, του Συλλόγου 
Γονέων και του δημοτικού φορέα στην διαμόρφωση και εφαρμογή του εσωτερικού κανονισμού.  

Εκσυγχρονίζεται διαρκώς, εμπλουτίζεται και συντηρείται ο ηλεκτρονικός εξοπλισμός, γεγονός που διευκολύνει 
πολύ το εκπαιδευτικό και το διοικητικό έργο. 

Επιδιώκεται και επιτυγχάνεται η εξωστρέφεια του σχολείου,  η δημιουργική ανάπτυξη σχέσεων με 
εκπαιδευτικούς, κοινωνικούς και σχολικούς φορείς με αμοιβαίο όφελος (UNESCO, Ευρωκοινοβούλιο, Βουλή των 
Εφήβων, ΕΚΠΑ, σχολεία εξωτερικού μέσω Erasmus, σχολεία της περιοχής, τοπική κοινότητα).

Σημεία προς βελτίωση

Η προώθηση των πρακτικών  αρμονικής συνεργασίας και συστέγασης με το ΕΠΑΛ με συμβολή των δύο Σχολικών 
Κοινοτήτων, του  Δήμου, του Συμβούλου Παιδαγωγικής Ευθύνης και της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης θα αποβεί εξαιρετικά ωφέλιμη.

Θα πρέπει να υλοποιηθούν οι προτάσεις για διαμόρφωση του διαχωριστικού χώρου μεταξύ των δύο σχολείων (με 
μορφή μικρού κήπου ή εξέδρας) για λόγους πρόληψης επεισοδίων, όπως επανειλημμένα έχουν συζητηθεί και 
συμφωνηθεί μεταξύ όλων των φορέων προηγούμενες σχολικές χρονιές, ώστε να εξασφαλιστεί η αποτελεσματική 
εποπτεία των μαθητών/τριών,  η δημιουργική συνεργασία των δύο σχολείων και  να εξυπηρετούνται όλοι οι 
μαθητές της γύρω περιοχής με την άνεση που επιτρέπει ένα τόσο μεγάλο σχολικό κτήριο.

Διαχείριση  σχολικού χρόνου : Λόγω μεγάλου φόρτου εργασιών και στενότητας χρόνου  υπάρχει μεγάλη ανάγκη 
για ενίσχυση του διοικητικού και βοηθητικού προσωπικού, ώστε να διευθετούνται αποτελεσματικότερα θέματα 
λειτουργίας, επικοινωνίας, καθαριότητας και ασφάλειας του σχολείου.

Λόγω κάλυψης κενών από αναπληρωτές που απασχολούνται σε πολλά σχολεία, υπάρχει δυσκολία του αριθμού 
διαθέσιμων εκπαιδευτικών ημερησίως για εφημερίες και στήριξη μαθητών και σχολείου εκτός τάξης. 

Εξωστρέφεια - Εικόνα σχολείου: Χρειάζεται συνεχής τροφοδότηση της ιστοσελίδας με όλη την κίνηση του 
σχολείου. Υπάρχουν περιθώρια επίδειξης ενεργότερου ενδιαφέροντος από την πλευρά των γονέων-κηδεμόνων και 
συμμετοχής τους στην αντιμετώπιση των ποικίλων ζητημάτων του σχολείου, είτε αυτά αφορούν την σχέση με 
την δημοτική αρχή, με το συστεγαζόμενο σχολείο, είτε οποιαδήποτε εξωδιδακτική διαδικασία, στην οποία η 
συνδρομή του  Συλλόγου Γονέων είναι σημαντική. Καλό είναι να διοργανωθούν ημερίδες- συζητήσεις και 
επιμορφωτικά προγράμματα για διάχυση καλών πρακτικών. Πρέπει να συνεχιστεί και να διευρυνθεί η 
συνεργασία του σχολείου με εξωτερικούς εκπαιδευτικούς φορείς (Πανεπιστήμια, σχολεία εξωτερικού). Επίσης, 
επιβάλλεται να επιδιωχθεί η σύσφιξη και η συνεργασία με άλλα σχολεία της περιοχής, που κάνουν παρόμοιες 
δράσεις.

Επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών

Θετικά σημεία



Συμμετείχαν οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί του σχολείου σε προγράμματα επιμόρφωσης, δράσεις επιστημονικού 
ή κοινωνικού ενδιαφέροντος  και στα ευρωπαϊκά προγράμματα. Οι ομάδες των εκπαιδευτικών που είχαν 
αναλάβει την υλοποίηση των δράσεων και συμμετείχαν στην οργάνωση και την πραγματοποίηση των 
επισκέψεων στα σχολεία της Ευρώπης εργάστηκαν με προθυμία και προσπάθησαν, σε συνεργασία με τη 
διεύθυνση του σχολείου, να φέρουν σε πέρας το έργο τους, χωρίς να δημιουργήσουν προβλήματα στην ομαλή 
διεξαγωγή του ωρολογίου σχολικού προγράμματος. Οι εργασίες των μαθητών και η οργάνωση των δράσεων 
διεξάγονταν μετά το πέρας του σχολικού ωραρίου.

Σημεία προς βελτίωση

Προτείνεται η εμπλοκή περισσότερων μαθητών στα ευρωπαϊκά προγράμματα. Ενημέρωση για τα οφέλη που 
προκύπτουν από τη συμμετοχή τους σε δράσεις και κινητικότητες που συνδέονται με τη διεύρυνση των 
οριζόντων τους και την ανταπόκρισή τους στις νέες προκλήσεις της παγκοσμιοποίησης. Οι συμμετέχοντες 
εκπαιδευτικοί και μαθητές πρέπει να αποτελέσουν τους πολλαπλασιαστές για το σχεδιασμό και την υλοποίηση 
δράσεων που θα προτρέπουν τους υπόλοιπους να ενεργοποιηθούν και να αναπτύξουν δεξιότητες που είναι 
απαραίτητες στη σύγχρονη εποχή. Οργάνωση ημερίδων σε συνεργασία με άλλους φορείς και με το Σύλλογο 
Γονέων, συνεργασία με άλλα σχολεία και περισσότερη εξωστρέφεια θα μπορούσαν να δημιουργήσουν τις 
προϋποθέσεις για την προώθηση των προγραμμάτων στο σχολείο.

Γ. ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Λειτουργία
Παιδαγωγική και μαθησιακή λειτουργία
Αριθμός Δράσεων που υλοποιήθηκαν
3
Άξονες στους οποίους υλοποιήθηκαν Δράσεις ) 
Διδασκαλία, μάθηση και αξιολόγηση
Διδασκαλία, μάθηση και αξιολόγηση
Διδασκαλία, μάθηση και αξιολόγηση
Λειτουργία
Διοικητική λειτουργία
Αριθμός Δράσεων που υλοποιήθηκαν
3
Άξονες στους οποίους υλοποιήθηκαν Δράσεις ) 
Σχολείο και κοινότητα
Ηγεσία - Οργάνωση και διοίκηση της σχολικής μονάδας
Ηγεσία - Οργάνωση και διοίκηση της σχολικής μονάδας
Λειτουργία
Επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών
Αριθμός Δράσεων που υλοποιήθηκαν
1
Άξονες στους οποίους υλοποιήθηκαν Δράσεις ) 
Συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα



Παρατηρήσεις / Σχόλια

Σημαντικότερα αποτελέσματα των Δράσεων

Όλες οι δράσεις εφαρμόστηκαν στο πλαίσιο ενός "συμπεριληπτικού σχολείου" που περιλαμβάνει 
όλους τους μαθητές διαγνωσμένους με ΕΕΑ και μη , με σκοπό την ενσωμάτωση, την αποδοχή και 
την ενίσχυση της αυτοεικόνας τους. Η ανταπόκριση των μαθητών στις δράσεις ήταν ενθαρρυντική 
και ενισχυτική για την συνέχισή τους. 

Καλλιέργεια αξιών όπως η δημοκρατία, ο διάλογος, η ισότητα, η ελευθερία, η
ανεκτικότητα.
Ευαισθητοποίηση σε θέματα έμφυλης βίας και ρατσισμού.
Καλλιέργεια περιβαλλοντικής συνείδησης.
Ευαισθητοποίηση στον εθελοντισμό.
Βελτίωση της αυτοεικόνας και αυτοεκτίμησης των μαθητών.
Ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων.
Καλλιέργεια ενσυναίσθησης.
Βελτίωση της συνεργασίας των μαθητών μεταξύ τους και με το διδακτικό
προσωπικό.
Ενίσχυση της συνεργασίας των καθηγητών των ομάδων.
Βελτίωση της επικοινωνίας  γονέων-σχολείου.
Ενίσχυση του ενδιαφέροντος των γονέων για τα τεκταινόμενα στην σχολική
πραγματικότητα
Βελτίωση στην ποιότητα των σχέσεων και τη δημιουργική συνεργασία του
σχολείου με άλλα σχολεία.
Συνειδητοποίηση της ενίσχυσης των σχέσεων με φορείς της τοπικής κοινωνίας.
Κατανόηση της αναγκαιότητας της αλληλεγγύης και της συνεργασίας σε
ευρωπαϊκό επίπεδο.
Ανταλλαγή πολιτιστικών στοιχείων ( γλώσσα, έθιμα, παραδόσεις ) με
ευρωπαϊκούς λαούς μέσω των προγραμμάτων Erasmus.
Ενεργή συμμετοχή και εμπλοκή των μαθητών στη μαθησιακή διαδικασία.
Ενίσχυση ενδιαφέροντος των μαθητών μέσω της συνεργατικής και
ανακαλυπτικής μεθόδου μάθησης.
Ανάληψη πρωτοβουλιών από μαθητές και μαθήτριες.
Υιοθέτηση αλληλοδιδακτικής μεθόδου από μαθητές.
Εποικοδομητική κριτική μέσω της ετεροπαρατήρησης μαθητών και καθηγητών.
Απόκτηση ψηφιακών δεξιοτήτων.
Απόκτηση δεξιοτήτων κριτικού, γλωσσικού και  οπτικού  γραμματισμού.
Ενίσχυση της Αγωγής Υγείας των μαθητών.
Επιτυχής καταγραφή των μέσων διδασκαλίας που απαιτούν βελτίωση και των



προβλημάτων που δυσχεραίνουν τη διδασκαλία και τη μάθηση.
Σύνδεση της ύλης του βιβλίου με τις σύγχρονες εξελίξεις στις  Επιστήμες.
Μείωση των παραβάσεων, των ποινών και των ημερών κατάληψης.

Δυσκολίες που παρουσιάστηκαν

Υπέρογκη ύλη στα μαθήματα της Τράπεζας Θεμάτων
Υπέρογκη ύλη στα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα
Η πίεση για την ολοκλήρωση της ύλης , δεδομένου και της φετινής τράπεζας
θεμάτων, ήταν τροχοπέδη για την απρόσκοπτη διεξαγωγή των δράσεων.
Υπερβολικός φόρτος εργασίας και πληθώρα αρμοδιοτήτων των εκπαιδευτικών
Οι γραφειοκρατικές απαιτήσεις της αυτοαξιολόγησης επιβάρυναν το διδακτικό
έργο και δημιουργούσαν πρόσθετο εργασιακό άγχος στους εκπαιδευτικούς
Οι συχνές απουσίες μαθητών και καθηγητών λόγω covid και εποχικής γρίπης
που είχαν ως αποτέλεσμα αλλαγές στο ωρολόγιο πρόγραμμα
Έλλειψη χρόνου για εξοικείωση των μαθητών με τις δράσεις
Έλλειψη χρόνου για την παρουσίαση όλων των εργασιών των μαθητών
Δυσκολία εύρεσης κοινών ωρών για κοινές δράσεις των μαθητών (των
συστεγαζομένων σχολείων)
Έλλειψη ελεύθερου χρόνου των μαθητών για να ανταποκριθούν στις
απαιτήσεις των δραστηριοτήτων που τους ανέθεταν οι υπεύθυνοι καθηγητές.
Αυτό αποτελούσε εμπόδιο για το χρονικό προσδιορισμό της έναρξης και λήξης
της δράσης.
Το χαμηλό υπόβαθρο των μαθητών ιδίως της  Α’ Λυκείου λόγω της εξ
αποστάσεως διδασκαλίας
Έλλειψη προϋπάρχουσας γνώσης στις εργαστηριακές ασκήσεις λόγω των δύο
προηγούμενων ετών της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.

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

Προτάσεις για αναγκαίες επιμορφώσεις


