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Ταυτότητα του σχολείου 

Το Πρότυπο ΓΕΛ Ευαγγελικής Σχολής Σμύρνης στεγάζεται σε κτήριο κατασκευής 1974 στη Νέα 

Σμύρνη. Επαναλειτούργησε το 1934, μετά την καταστροφή της Σμύρνης στη Μ.Ασία, όπου είχε 

ιδρυθεί το 1733. Λειτουργεί ως πρότυπο Λύκειο από το 1971. Στο κτήριο αυτό, σε σχέδιο 

Α.Τομπάζη, συστεγάζονται το Πρότυπο Γυμνάσιο Ευαγγελικής Σχολής Σμύρνης και το 5ο Δημοτικό 

Νέας Σμύρνης. 

Το Λύκειο διαθέτει 10 αίθουσες διδασκαλίας, εργαστήρια Χημείας, Βιολογίας, Ιστορίας, Φυσικής, 

Πληροφορικής και Μαθηματικών. Επιπλέον, υπάρχει αίθουσα πολλαπλών χρήσεων και βιβλιοθήκη, 

τις οποίες χρησιμοποιεί και το Γυμνάσιο. Επίσης, λειτουργούν δύο αύλειοι χώροι, από κοινού με το 

γυμνάσιο που κατανέμονται σε τρία επίπεδα (http://lyk-evsch-n-

smyrn.att.sch.gr/wordpress/?p=41). 

Το σχολείο διοικείται από το Επιστημονικό Εποπτικό Συμβούλιο (ΕΠ.Ε.Σ.), τον Διευθυντή, έναν 

υποδιευθυντή και τον Σύλλογο Διδασκόντων. Στο σχολείο δεν υπάρχει διοικητικό προσωπικό 

(γραμματεία ή ψυχολόγος ή επιστάτης). Υπήρχε μία καθαρίστρια και καθόλου φύλαξη κατά τη 

διάρκεια των μαθημάτων. 

Το προσωπικό του σχολείου για το σχολικό έτος 2020-21 ήταν 27 καθηγητές. Οι 19 από αυτούς 

μόνιμοι επί θητεία, ένας με ολική διάθεση από άλλο ΠΠΣ, 4 μόνιμοι με μερική διάθεση από το 

Πρότυπο Γυμνάσιο Ευαγγελικής Σχολής Σμύρνης, 2 μόνιμες συνάδελφοι με απόσπαση από άλλο 

σχολείο και μία αναπληρώτρια αυξημένων προσόντων. Οι 11 από τους συναδέλφους διέθεταν 

διδακτορικό τίτλο και 16 μεταπτυχιακό τίτλο ειδίκευσης. 

Η λειτουργία του σχολείου την ιδιαίτερη χρονιά 2020-21 (πανδημία), συνέχισε κατά τον καλύτερο 

δυνατό τρόπο. Από την προηγούμενη χρονιά έγινε μελέτη, 

https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/openjournal/article/view/25431/22045 

για τη λειτουργία της τηλεκπαίδευσης, συγκεντρώνοντας τις απόψεις της σχολικής κοινότητας. Αυτή 

ελήφθη υπόψη για την νέα χρονιά, για την ενδοεπιμόρφωση του προσωπικού σχετικά με την 

τηλεκπαίδευση, για την προμήθεια κατάλληλου υλικού (ΗΥ, tablet, γραφίδων κ.ά.). 

Με την έναρξη της σχολικής χρονιάς συγκλήθηκαν δια ζώσης σύλλογοι διδασκόντων, συγκεντρώσεις 

γονέων, συζητήσεις με εκπροσώπους των μαθητών και σχολικά συμβούλια με εκπροσώπους του 

Δήμου, με στόχο την εύρυθμη λειτουργία και την καλύτερη εφαρμογή των υγειονομικών μέτρων. 

Οι μαθητές/τριες του Λυκείου ήταν 270, δηλ. 137 αγόρια και 133 κορίτσια. Όλοι/ες εισήχθησαν με 

εξετάσεις. Οι 40 απ’ ευθείας στο Λύκειο, ενώ 230 ήρθαν από το συνδεδεμένο πρότυπο Γυμνάσιο. 

Τρεις εξ αυτών έχουν γνωμάτευση ειδικών μαθησιακών δυσκολιών. 63 μαθητές/τριες ήταν κάτοικοι 

Νέας Σμύρνης και 66 είχαν μόνιμη κατοικία πέραν των 4 χιλιομέτρων από το σχολείο. 

Ως προς τις επιδόσεις στην Α΄ Λυκείου ποσοστό 5% μαθητών/τριών προήχθησαν με λίαν καλώς 

(17 – 18), 95% με άριστα, ενώ 51% είχαν ΓΜΟ μεγαλύτερο του 19. Αντιστοίχως για την Β΄ Λυκείου 

τα ποσοστά ήταν 18%, 72%, 54%. 

http://lyk-evsch-n-smyrn.att.sch.gr/wordpress/?p=41
http://lyk-evsch-n-smyrn.att.sch.gr/wordpress/?p=41
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Οι πολύ καλές επιδόσεις συνεχίστηκαν και στις πανελλαδικές εξετάσεις, (συμμετοχή 80/81 

μαθητές). Οι 63 (ποσοστό 78%) πέρασαν στην Αττική σε σχολές της αρεσκείας τους. Τρεις μαθητές 

εισήχθησαν σε ξένα πανεπιστήμια. 

Στους 15 υποψηφίους Ανθρωπιστικών Σπουδών οι 12 (80%) εισήχθησαν σε σχολές της Αττικής με 

7 από αυτούς στη σχολή με την υψηλότερη βάση εισαγωγής. 

Από τους υποψηφίους Θετικών Σπουδών 69% συγκέντρωσαν περισσότερα από 18000 μόρια 

(26/38 μαθητές – αντίστοιχο πανελλαδικό ποσοστό 7,5%), ενώ 11 συγκέντρωσαν περισσότερα από 

19.000. Περισσότεροι από το 84% εισήχθησαν στην Αττική, ενώ 16/38 συγκέντρωσαν μόρια για να 

εισαχθούν στη σχολή με την υψηλότερη βάση του πεδίου. 

Το σπουδαιότερο όμως, είναι ότι η συντριπτική πλειοψηφία των αποφοίτων και του έτους 2020-

21, κατά τη διάρκεια της 3ετούς μαθητείας τους στο Λύκειο και της 6ετούς - για τους 

περισσότερους - στην Ευαγγελική Σχολή, εξελίχθηκαν σε ολοκληρωμένες προσωπικότητες. 

Αφενός, με εθελοντική προσφορά στη σχολική κοινότητα και την τοπική κοινωνία (δράσεις 

προσφοράς με θεατρικές παραστάσεις, ανακύκλωσης κ.ά.), αφετέρου με ενεργές συμμετοχές τους 

σε ομιλίες, συνέδρια, φεστιβάλ επιστημών, μαθητικές επιδείξεις, συγγραφή άρθρων, καθώς και με 

επιτυχίες σε διαγωνισμούς (τοπικούς, πανελλαδικούς και διεθνή μετάλλια σε ολυμπιάδες 

Μαθηματικών, Πληροφορικής, Φυσικών επιστημών, Καλλιτεχνικών και Κοινωνικών επιστημών και 

δεξιοτήτων, (δείτε http://lykevsch-n-smyrn.att.sch.gr/wordpress/?cat=29). 

Το ΠΓΕΛ Ευαγγελικής προσπαθεί να λειτουργεί ως οργανισμός μάθησης, που βρίσκεται σε συνεχή 

αλληλεπίδραση και επικοινωνία με τα ζωτικά εσωτερικά στοιχεία του (μαθητές, σύλλογος 

διδασκόντων), ενώ παράλληλα δημιουργεί  οριζόντιες συνδέσεις με το Σύλλογο Γονέων και 

Κηδεμόνων, τον Σύνδεσμο των Αποφοίτων και το Δήμο Νέας Σμύρνης, αλλά και κάθετες συνδέσεις 

με τους Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου. 

Το Σχολείο προσπαθεί να λειτουργεί ως μία οικογένεια αποτελούμενη από τη σχολική κοινότητα 

(μαθητές, γονείς, προσωπικό), αποφοίτους και φορείς της τοπικής κοινωνίας. Με τις προσπάθειες 

αυτών, εξελίσσεται και βελτιώνεται αφενός το σχολείο, αντισταθμίζοντας μερικώς τις ελλείψεις σε 

πόρους (οικονομικούς και ανθρώπινους) από τους αρμόδιους φορείς, αφετέρου και όλοι οι 

εμπλεκόμενοι, μέσω των κοινών δράσεων. 

Πλήρης η έκθεση λειτουργίας: http://lyk-evsch-n-smyrn.att.sch.gr/wordpress/?p=9973  
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Άξονας 1: Παιδαγωγική και μαθησιακή λειτουργία. Διδασκαλία, μάθηση και 

αξιολόγηση 

1.1 Εισαγωγή:  

Για την αποτίμηση της διδασκαλίας, της μάθησης και της αξιολόγησης των διδακτικών αντικειμένων 

ανά διδακτικό αντικείμενο, οι εκπαιδευτικοί της σχολικής μονάδας εργάστηκαν ανά κλάδο 

διδασκαλίας και έλαβαν υπ’ όψιν τους ακόλουθους δείκτες : 

1.α  Εφαρμογή καινοτόμων διδακτικών πρακτικών 

1.β Ενίσχυση ήπιων και ψηφιακών δεξιοτήτων μαθητών/τριών 

1.γ Εφαρμογή πρακτικών διαφοροποιημένης μάθησης 

1.δ Υποστήριξη ένταξης ευάλωτων ομάδων μαθητών/τριών και μαθητών/τριών με 

ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες 

1.ε Ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού για την υποστήριξη της διδασκαλίας 

1.ζ Ενασχόληση με ομίλους, σχολικές δραστηριότητες, προγράμματα 

1.στ Προετοιμασία για συμμετοχή σε σχολικούς διαγωνισμούς, σε πολιτιστικές, 

καλλιτεχνικές και αθλητικές δράσεις. 

 

1.2 Περίληψη. 

1.2.1 Γενικά 

Η διδασκαλία κατά το σχολικό έτος 2020-2021 έγινε, λόγω της πανδημίας, κυρίως εξ αποστάσεως 

μέσω της πλατφόρμας Webex. Για την οργάνωση της τηλεκπαίδευσης χρησιμοποιήθηκε η σχετική 

εμπειρία που αποκτήθηκε κατά την περίοδο της Άνοιξης του 2020, καθώς και η αξιολόγηση της 

εφαρμογής της τηλεκπαίδευσης στην εν λόγω περίοδο, όπως αυτή προέκυψε από τη διεξαγωγή 

σχετικής έρευνας πεδίου σε μαθητές, γονείς και μέλη του διδακτικού προσωπικού. Μέρος των 

συμπερασμάτων που εξήχθησαν από τη διαδικασία αξιολόγησης δημοσιεύτηκε σε εκπαιδευτική 

επιθεώρηση (https://bit.ly/distlearning1). Τα πορίσματα της παραπάνω έρευνας και οι συζητήσεις 

που έγιναν με τη συμμετοχή και την αγαστή συνεργασία της Διεύθυνσης, του Συλλόγου 

Διδασκόντων, του Συλλόγου Γονέων και των Μαθητικών Κοινοτήτων οδήγησαν στην προσαρμογή 

της λειτουργίας του σχολείου, σε θέματα που αφορούσαν στη διαμόρφωση του προγράμματος και τη 

διάρκεια των διαλειμμάτων, ώστε να την καταστήσει επαρκέστερη.Το αποτέλεσμα ήταν στο σχολείο 

μας να δημιουργηθεί και να εφαρμοστεί ένα πλήρες πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, μέχρι 

την επανέναρξη της δια ζώσης διδασκαλίας. 

Για τις παραδόσεις στην σύγχρονη εκπαίδευση χρησιμοποιήθηκαν ηλεκτρονικοί πίνακες 

(whiteboards) της πλατφόρμας Webex (αλλά και άλλων παρόχων χωρίς συνδρομή) καθώς και 

γραφίδες. Το σχολείο μάλιστα χορήγησε εξοπλισμό σε συναδέλφους και μαθητές που τον 

χρειάστηκαν (ΗΥ, γραφίδες, κ.ά.). Ειδικότερα χορήγησε 20 tablet σε μαθητές που δεν είχαν επαρκή 

μέσα συμμετοχής στην τηλεκπαίδευση. Επιπλέον χρησιμοποιήθηκαν πλατφόρμες υποστήριξης της 

εξ αποστάσεως σύγχρονης τηλεκπαίδευσης, όπως οι socrative, kahoot, classkick, classmarker 

κ.τ.λ.  και αξιοποιήθηκε πολυμεσικό υλικό (από όλους τους κλάδους), προσομοιώσεις (φυσικές 

επιστήμες), διδακτικά εργαλεία ελεύθερου λογισμικού (μαθηματικοί – Geogebra) και ΤΠΕ. 

https://bit.ly/distlearning1
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Όπως δήλωσαν οι μαθητές κατά την προαναφερθείσα έρευνα, η ανταπόκριση του σχολείου επέδρασε 

θετικά και στη άμβλυνση του αισθήματος αποκλεισμού τους από τις κοινωνικές, διαπροσωπικές 

τους επαφές. Κατά τους ίδιους, οι εκπαιδευτικοί συνολικά είχαν θετική παρουσία κατά τη διάρκεια 

του εγκλεισμού και οι μαθητές φαίνεται ότι επηρεάστηκαν ελάχιστα αρνητικά από τον εγκλεισμό, 

ταυτοχρόνως δε στηρίχθηκαν ψυχολογικά/συναισθηματικά, με προεξάρχοντες αυτούς της Γ΄ τάξης. 

Το σύνολο των εκπαιδευτικών εφάρμοσε στην τάξη πρακτικές αποτελεσματικής διδασκαλίας. Πιο 

συγκεκριμένα, εμπλούτισαν την καθημερινή παιδαγωγική πρακτική τους με εργαλεία που 

συνετέλεσαν στο να γίνει η μάθηση πιο προσιτή. Εφήρμοσαν οργανωτικά σχήματα στην τάξη 

(διδασκαλία στο σύνολο της τάξης ως ομάδας, εξατομικευμένη διδασκαλία, διδασκαλία με ομάδες 

εργασίας), ανάλογα με τους στόχους του μαθήματος και έγιναν πειραματισμοί σε καινοτόμες 

διδακτικές πρακτικές στο σχολείο (όπως ομαδοσυνεργατικές τεχνικές, συνθετικές εργασίες, χρήση 

σύγχρονων διαδικτυακών λογισμικών, χρήση διεπιστημονικών εκπαιδευτικών υλικών, project 

φιλαναγνωσίας, δεξιότητες ρητορικής, τεχνικές δραματοποίησης, ασκήσεις δημιουργικής γραφής, 

δημιουργία εργασιών στη δράση e-twinning κ.ά.) Τέλος, ανέπτυξαν εκπαιδευτικό υλικό ή/και 

κατασκεύασαν εκπαιδευτικές ιστοσελίδες για την υποστήριξη της διδασκαλίας των γνωστικών 

αντικειμένων. Είναι σαφές ότι υπάρχει η δυνατότητα ακόμη μεγαλύτερης συνεργασίας με τους 

συναδέλφους της ίδιας ή /και διαφορετικής ειδικότητας, με σκοπό τον αναστοχασμό, την μεγαλύτερη 

σύγκλιση και την ανατροφοδότηση των διδακτικών πρακτικών. 

Παρά τις αντιξοοότητες η ύλη ολοκληρώθηκε εγκαίρως σε όλα τα μαθήματα ενώ σε αρκετά 

μαθήματα υπήρξε και δυνατότητα για επιλεκτική επανάληψη. 

Επίσης, έγινε εν γένει προσπάθεια  από το σύνολο των εκπαιδευτικών της σχολικής μονάδας, για 

την ενίσχυση των ήπιων δεξιοτήτων των μαθητών μας. Στην αιχμή του δόρατος της προσπάθειας 

ήταν οι όμιλοι του σχολείου και η αθρόα συμμετοχή των μαθητών σε σχολικούς διαγωνισμούς, 

(κάποιους από τους οποίους διοργάνωσε το ίδιο το σχολείο σε συνεργασία με τους εποπτεύοντες 

φορείς), όπως και σε πολιτιστικές και αθλητικές δράσεις. Οι εκπαιδευτικοί εφήρμοσαν 

δραστηριότητες για την ενίσχυση των ήπιων δεξιοτήτων (π.χ. ενσυναίσθηση, ευελιξία, 

προσαρμοστικότητα, δημιουργικότητα, επικοινωνιακές ικανότητες, ικανότητα συνεργασίας, 

δεξιότητες διαχείρισης χρόνου και θυμού, οργάνωσης και επίλυσης προβλήματος, ανάληψης 

πρωτοβουλιών). Οι µαθητές (µέσω του άτυπου και βιωµατικού τρόπου µάθησης), πέρα από το 

αντικείµενο που µελέτησαν, ανέπτυξαν δεξιότητες στην έκφραση, στην πολιτισµική συνείδηση, στις 

ξένες γλώσσες και τις τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών, αλλά και µεταγνωστικές 

δεξιότητες και ψηφιακή πολιτότητα. 

Για την αξιολόγηση των μαθητών ανατέθηκαν ατομικές ή ομαδικές εργασίες και τεστ 

(αυτό)αξιολόγησης τόσο στην δια ζώσης όσο και στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση με χρήση των 

κατάλληλων πλατφορμών e-class και e-me και άλλων σχετικών (βλ. ανωτέρω). Οι εκπαιδευτικοί 

χρησιμοποίησαν ποικιλία μεθόδων/τεχνικών/εργαλείων αξιολόγησης ανάλογα με τους στόχους (π.χ. 

αρχική, τελική, διαμορφωτική, αυτοαξιολόγηση, ετεροαξιολόγηση). 

Ένα σημαντικό κομμάτι, που δυσχέρανε η μακρά περίοδος της τηλεκπαίδευσης, ήταν η συνεργασία 

με άλλα σχολεία ή πανεπιστημιακά ιδρύματα. Λόγω των σχετικών απαγορεύσεων οι μαθητές δεν 

κατόρθωσαν να βιώσουν τα οφέλη που δημιουργεί η συνεργασία με συνομήλικους τους ή με φοιτητές. 
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1.2.2 Καινοτόμες / εναλλακτικές διδακτικές πρακτικές και μεθόδοι αξιολόγησης 

1.2.2.1 Στα φιλολογικά μαθήματα  

εφαρμόστηκαν οι παρακάτω μέθοδοι-τεχνικές:  

i) ανάπτυξη δεξιοτήτων ρητορικής (τεχνικές αντιλογίας, ερμηνευτική ανάγνωση), ii) ανάθεση 

δημιουργικών εργασιών (ατομικών και ομαδικών), τεχνικές δραματοποίησης (παιχνίδια ρόλων κλπ.), 

iii) ασκήσεις δημιουργικής γραφής, iv) παιγνιώδης μάθηση, v) δημιουργία εργασιών στη δράση e-

twinning.  

α. https://live.etwinning.net/projects/project/236578   

β.https://live.etwinning.net/projects/project/237838) 

 

1.2.2.2 Στα Μαθηματικά  

εφαρμόστηκαν :  

i) Ομαδοσυνεργατικές τεχνικές, ii) συνθετικές εργασίες – projects, iii) χρήση διεπιστημονικών 

εκπαιδευτικών υλικών iv) παιχνίδι σε ομάδες (σχεδιασμός αντικειμένων ως αποτέλεσμα 

μαθηματικών ερωτημάτων). v) δημιουργία – κατασκευή ασκήσεων από τους μαθητές, οι οποίες να 

ελέγχουν συγκεκριμένο μαθηματικό αντικείμενο vi) επιλογή αντικειμένων του υλικού πολιτισμού της 

ψηφιακής πολιτιστικής κληρονομιάς και δημιουργία ενός μαθηματικού προβλήματος vii) Αξιοποίηση 

του περιβάλλοντος της e–class της e-me και των μικροπειραμάτων του ψηφιακού σχολείου viii) 

εξέταση διαφορετικών λύσεων και εξηγήσεων για διάφορα προβλήματα, ix) ενθάρρυνση της 

περιέργειάς και της έκφρασης αντιρρήσεων ή αμφιβολιών τους. x) συζήτηση και κατάρριψη 

προκαταλήψεων 

1.2.2.3 Στις Φυσικές Επιστήμες  

εφαρμόστηκαν :  

i) Στην Φυσική, εργαστηριακές ασκήσεις επίδειξης στην δια ζώσης και προσομοιώσεις και εικονικά 

πειράματα στην Β και Γ Λυκείου στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση, παιγνιώδης μάθηση στην Β 

Λυκείου (δημιουργία μηχανικού κύματος από τους/τις μαθητές/τριες στην αυλή του σχολείου). 

Επίσης στη Φυσική Β΄ Λυκείου ομαδοσυνεργατικές τεχνικές με σύνταξη και παρουσίαση εργασιών 

σχετικών με τους τρόπους μέτρησης της ταχύτητας του φωτός. Εκτεταμένη χρήση προσομοιώσεων 

και παρουσίαση βιντεοσκοπημένων ή εικονικών πειραμάτων. 

ii) Στη Χημεία, τα μαθήματα, σε κάποια τμήματα, υποστηρίχτηκαν από την πλατφόρμα σύγχρονης 

τηλεκαπαίδευσης PowerSchool (αναλυτικά στη δημοσίευση https://bit.ly/mak-eclass), την 

πλατφόρμα clickers Socrative (αναλυτικά στη δημοσίευση https://bit.ly/mak-clickers), την 

πλατφόρμα διαμοιρασμού πίνακα Classkick και την πλατφόρμα διεξαγωγής online test Classmarker. 

Παράλληλα χρησιμοποιήθηκε λογισμικό παρουσιάσεων (Powerpoint) και και λογισμικά 

προσομοιώσεων (Odyssey κ.α.). Κατά τη διάρκεια της διά ζώσης εκπαίδευσης χρησιμοποιήθηκαν 

ιδιοκατασκευές προκειμένου να υποστηριχτεί η μαθησιακή διαδικασία (αναλυτικά στη δημοσίευση 

https://doi.org/10.1515/cti-2018-0013) και φύλλα εργασίας που υποστήριξαν τις πειραματικές 

πορείες (αναλυτικά στο βιβλίο https://bit.ly/chemexper). 

https://live.etwinning.net/projects/project/236578
https://live.etwinning.net/projects/project/237838
https://bit.ly/mak-eclass
https://bit.ly/mak-clickers
https://doi.org/10.1515/cti-2018-0013
https://bit.ly/chemexper
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Επιπλέον, σε κάποια τμήματα, χρησιμοποιήθηκε παιγνιώδης μάθηση (α. Παιχνίδι Kahoot β. 

Δημιουργία Διαδικτυακού παιχνιδιού «κυνήγι θησαυρού» (https://bit.ly/chem-map), πειραματικές 

τεχνικές για πειράματα στη Χημεία Α΄ και Β΄ Λυκείου στο σπίτι με απλά υλικά, xρωματογραφία 

στήλης. 

iii) Στο μάθημα της Βιολογίας παρουσίαση έργων τέχνης σχετικά με το μάθημα, ομαδοσυνεργατική 

μάθηση μέσω ανάθεσης εργασιών σε ομάδες  για τους μαθητές της Α΄ και Β΄ Λυκείου. Μετωπικά 

και πειράματα επίδειξης αντικαταστάθηκαν με εικονικά ή βιντεοσκοπημένα πειράματα. 

1.2.2.4 Στις ξένες γλώσσες  

εφαρμόστηκαν: 

i) Χρήση των ΤΠΕ σαν μέσο επικοινωνίας και διεξαγωγής των μαθημάτων, ψηφιακά εκπαιδευτικά 

εργαλεία όπως το συννεφόλεξο, η δημιουργία και υλοποίηση παρουσιάσεων, η προβολή και ανάλυση 

βίντεο. Επιπλέον, εφαρμόστηκε η μέθοδος της ανεστραμμένης τάξης και της μεθόδου project.  

ii) Ομαδοσυνεργατικές μέθοδοι. Οι μαθητές κλήθηκαν να εργαστούν σε ομάδες. Έτσι 

καλλιεργήθηκαν οι ήπιες δεξιότητες των μαθητών. Καλλιεργήθηκε ο κοινωνικός γραμματισμός τους 

και η ενσυναίσθηση προς ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες, όπως είναι οι πρόσφυγες.  

iii) Στην Β’ Λυκείου, υλοποιήθηκε project φιλαναγνωσίας στην αγγλική γλώσσα από την 

εκπαιδευτικό Αγγλικών Ειρήνη Αρναούτη. 

iv) Για την αξιολόγηση των μαθητών, χρησιμοποιήθηκαν πλέον του διαγωνίσματος του τετραμήνου, 

η έκθεση του τετραμήνου, εργασίες για το σπίτι και την προφορική επίδοση, κατάθεση ομαδικών 

εργασιών εφραμογή αυτοαξιολόγησης όσο και ετεροαξιολόγησης, ψηφιακή ανάθεση εργασιών και 

διαγωνισμάτων μέσω της ψηφιακής τάξης (κυψέλης) της πλατφόρμας e-me και της ψηφιακής τάξης 

e-class, 

v) Στην Γ’ Λυκείου, οι μαθητές που εξετάστηκαν στο ειδικό μάθημα των Αγγλικών στις 

Πανελλαδικές προετοιμάστηκαν εκτός διδακτικών ωρών, από την εκπαιδευτικό Αγγλικών Ειρήνη 

Αρναούτη (ΠΕ06).  

 

1.2.2.5 Στην Φυσική Αγωγή  

εφαρμόστηκαν: 

i) Στην Α΄ Λυκείου διερεύνηση νέων μεθόδων διδασκαλίας, σε συνεργασία με την ΣΕΦΑΑ, για την 

αλλαγή του Προγράμματος Σπουδών στο Λύκειο. ii) Κατά την διάρκεια της σύγχρονης εξ 

αποστάσεως εκπαίδευσης σύγχρονες μεθοδολογικές προσεγγίσεις όπως: η ομαδοσυνεργατική 

διδασκαλία, η διερευνητική μάθηση, η δημιουργική προσέγγιση, η διαφοροποιημένη διδασκαλία, η 

βιωματική μάθηση: μελέτη περίπτωσης, επίλυση προβλήματος, ανάθεση ρόλων, καταιγισμός ιδεών, 

διαλογική συζήτηση, ρουτίνες σκέψης. iii) Στη δια ζώσης διδασκαλία εφαρμόστηκε η αμοιβαία 

διδασκαλία, η μέθοδος του παραγγέλματος και η ομαδοσυνεργατική διδασκαλία, (Β΄ και Γ΄  Λυκείου) 

iv) ψηφιακά εργαλεία όπως: διαδραστικές εφαρμογές, προσομοίωση, δραστηριότητες 

οπτικοακουστικού υλικού, διαμοιρασμός, break out sessions, v) Mέσω της ηλεκτρονικής τάξης 

διδασκαλία με επιστημονικά άρθρα, χρήση ψηφιακών εργαλείων μέτρησης της Φυσικής Κατάστασης, 

ελέγχου του σωματικού βάρους, χρήση διαδραστικών προσομοιώσεων για τη διατροφή και άσκηση, 

χρήση διαδραστικά σεναρίων από τις ανοιχτές πλατφόρμες εκπαιδευτικού υλικού. 

 

v) Αξιολόγηση μέσω υλοποίησης τεστ γνώσεων με την εφαρμογή poll της webex. 

https://bit.ly/chem-map
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1.2.2.6 Στα Θρησκευτικά  

εφαρμόστηκαν: 

i) Αξιοποίηση της ζωγραφικής και χρήση του “photodendro”. ii) Οι εργασίες που δόθηκαν στους 

μαθητές ήταν ομαδικές και ατομικές. iii) Εφαρμόστηκαν κριτήρια αξιολόγησης όπως Πέντε Π και 

ένα Γ (που, πότε, πώς, ποιο, πόσο και γιατί), Σκέψου, συζήτησε, μοιράσου, Ρόλος στον τοίχο 

 

1.2.2.7 Στην Κοινωνιολογία και την Πολιτική Παιδεία  

εφαρμόστηκαν: 

i) Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, e-class, ppt, ντοκιμαντέρ, αρθρογραφία, συζητήσεις για την ενίσχυση 

του κοινωνικού προβληματισμού και την καλλιέργεια κοινωνικής ευαισθησίας, φύλλα εργασίας ανά 

ενότητα και μελέτες περίπτωσης με σκοπό την ανάλυση πραγματικών καταστάσεων και 

περιστατικών, ανάλυση κοινωνικών πειραμάτων και μελέτη περιπτώσεων.  

ii) Η αξιολόγηση των μαθητών διενεργήθηκε καθ΄όλη τη διάρκεια των μαθημάτων με φύλλα 

εργασίας, ασκήσεις και ερωτήσεις σωστού – λάθους και πολλαπλής επιλογής, διαγωνίσματα και 

προσομοιώσεις, σε όλα τα κεφάλαια της διδακτέας - εξεταστέας ύλης. 

 

1.2.2.8 Εφαρμόστηκαν και διεπιστημονικές προσεγγίσεις :  

Στην Χημεία και Φυσική ομαδοσυνεργατικές τεχνικές, συνθετικές εργασίες – projects, χρήση 

διεπιστημονικών εκπαιδευτικών υλικών, (3ο Μαθητικό συνέδριο Έρευνας και Επιστήμης 

http://www.scrs.edu.gr/el/static/schedule), στην Χημεία και Ιστορία, στην Χημεία και τις ξένες 

γλώσσες. 

 

1.2.3 Ενίσχυση ήπιων και ψηφιακών δεξιοτήτων μαθητών/τριών  

Η τηλεκπαίδευση ανάγκασε τους μαθητές όλων των τάξεων να εντρυφήσουν σε τεχνικές και 

τεχνολογίες μέσω ΤΠΕ που θα παραμείνουν στη διάθεσή τους ως επικουρικά εργαλεία και στο 

μέλλον. Χρησιμοποιήθηκαν εκτεταμένα από το σχολείο ηλεκτρονικές τάξεις (σύνολο 77 

ηλεκτρονικές τάξεις http://lyk-evsch-n-smyrn.att.sch.gr/wordpress/?page_id=6990 )  

i) Στα Φιλολογικά Μαθήματα διευκολύνθηκε η ανταλλαγή των απόψεων και σχολίων μεταξύ των 

μαθητών/τριών  τόσο κατά την εξ αποστάσεως όσο και κατά τη δια ζώσης διδασκαλία με στόχο την 

επικοινωνία και την ανάπτυξη κριτικής σκέψης. ii) Στις Φυσικές Επιστήμες έγινε δημιουργία  

παρουσιάσεων και βίντεο από τους μαθητές/τριες. Επίσης χρήση ηλεκτρονικών ασπροπινάκων 

(whiteboards) καθώς και πλατφορμών πολλαπλών πινάκων, clickers και αξιολόγησης γνώσεων. 

Παράλληλα οι μαθητές/ριες στα πλαίσια των μαθημάτων της Φυσικής και της Χημείας είχαν την 

ευκαιρία να εξοικειωθούν και να αλληλεπιδράσουν με περιβάλλοντα προσομοιώσεων και λογισμικά 

αναπαραστάσεων (Interactive Physics, Seilias, PhET, Falstad, Irydium, Chemix, ChemSketch, 

ViewerLite). Στο μάθημα της Βιολογίας Α΄ και Β΄ Λυκείου τεχνικές παρουσίασης εργασιών και 

δημιουργία των βιβλιογραφικών αναφορών (χρησιμοποίηση  συστήματος APA). iii) Στις Ξένες 

γλώσσες οι μαθητές/τριες εργάστηκαν κυρίως σε ομάδες. Έτσι καλλιεργήθηκαν η συνεργασία, η 

επικοινωνία, η κριτική σκέψη, η δημιουργικότητα, η επίλυση προβλημάτων, η λήψη αποφάσεων και 

οι δεξιότητες παρουσίασης. iv) Στην Φυσική Αγωγή με τις διδακτικές παρεμβάσεις αναπτύχθηκε η 

http://www.scrs.edu.gr/el/static/schedule
http://lyk-evsch-n-smyrn.att.sch.gr/wordpress/?page_id=6990
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προσαρμοστικότητα στις συνθήκες Covid 19, η δημιουργικότητα, δεξιότητες διαχείρισης άγχους, 

αλληλεγγύης και εθελοντισμού. 

Παράλληλα, παρά το γεγονός ότι κατά το μεγαλύτερο χρονικό διάστημα της χρονιάς 2020-2021 τα 

μαθήματα έλαβαν χώρα μέσω διαδικτύου, δεν έλειψαν οι ομαδοσυνεργατικές δράσεις και η ανάπτυξη 

από τους/τις μαθητές/ριες τεχνικών, πορειών και διαδικασιών επίλυσης προβλήματος. 

Παραδείγματα αυτών αποτελούν ο σχεδιασμός νέων φαρμάκων (σχετικά https://bit.ly/mak-cadd 

και https://bit.ly/studentCADD) καθώς και η κατασκευή ενός πλήρως λειτουργικού δορυφόρου 

(http://lyk-evsch-n-smyrn.att.sch.gr/wordpress/?p=9715 ) 

 

1.2.4. Ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού για την υποστήριξη της διδασκαλίας 

1.2.4.1 Στα Μαθηματικά: 

i) Ενασχόληση με πραγματικά προβλήματα και εφαρμογές των μαθηματικών. 

ii) Εισαγωγή στην ύλη της Γ΄ Λυκείου και του 1ου Κεφαλαίου (Όριο και συνέχεια συνάρτησης).  

iii) Κριτήρια αξιολόγησης σε κάθε ενότητα και κάθε κεφάλαιο της σχολικής ύλης. Επαναληπτικές και 

συνδυαστικές εργασίες με στόχο την ενοποίηση της αποκτούμενης γνώσης και της σύνδεσης των 

διδασκόμενων μαθηματικών εννοιών.  

iv) Συνέχεια και συνέπεια της μαθηματικής γνώσης σε όλες τις τάξεις του Λυκείου. 

v) Δημιουργήθηκε, στο πλαίσιο της δράσης Ανάπτυξη αποθετηρίου ηλεκτρονικού ψηφιακού υλικού 

για τα Μαθηματικά, υλικό με συνδρομή και συνεργασία περισσοτέρων από 200 συναδέλφων 

Μαθηματικών από όλη την Ελλάδα με χρήση της η-τάξης. Σε αυτό συγκεντρώθηκαν περισσότερες 

από 1000 ερωτήσεις για τα Μαθηματικά της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. 

 

 

1.2.4.2 Στην Χημεία: 

) Διαμόρφωση ηλεκτρονικών τάξεων. 

ii) Ανάπτυξη κριτηρίων αξιολόγησης και αυτόαξιολόγησης σε κάθε ενοτητα της Γ΄ Λυκείου. 

iii) Ανάπτυξη εργαστηριακών πορειών για εφαρμογή στα μαθήματα της Χημείας (σχετικά 

https://bit.ly/chemexper) 

iv) Δημιουργία Διαδικτυακού παιχνιδιού «κυνήγι θησαυρού»  

https://bit.ly/chem-map 

v) Χρησιμοποιώντας τις «βόμβες μπάνιου» για πειραματική μελέτη της χημικής κινητικής 

https://www.youtube.com/watch?v=wLb2uWf4c0c (παρουσίαση στο 6ο Διεθνές Συνέδριο για την 

Προώθηση της Εκπαιδευτικής Καινοτομίας) 

 

1.2.4.3 Στις Ξένες Γλώσσες - Αγγλικά: 

Δημιουργήθηκαν διδακτικά σενάρια αναρτημένα στο ugc-photodentro  

i) “Black People’s Rights in Art and Literature”: 

 http://photodentro.edu.gr/ugc/r/8525/1563?locale=el  

ii) “A Glance in Shakespeare’s Work”: http://photodentro.edu.gr/ugc/r/8525/1564?locale=el).  

https://bit.ly/mak-cadd
https://bit.ly/studentCADD
http://lyk-evsch-n-smyrn.att.sch.gr/wordpress/?p=9715
http://lyk-evsch-n-smyrn.att.sch.gr/wordpress/?page_id=1486
http://lyk-evsch-n-smyrn.att.sch.gr/wordpress/?page_id=1486
http://lyk-evsch-n-smyrn.att.sch.gr/wordpress/?page_id=1486
http://lyk-evsch-n-smyrn.att.sch.gr/wordpress/?page_id=1486
http://lyk-evsch-n-smyrn.att.sch.gr/wordpress/?page_id=1486
http://lyk-evsch-n-smyrn.att.sch.gr/wordpress/?page_id=1486
https://bit.ly/chemexper
https://bit.ly/chem-map
https://www.youtube.com/watch?v=wLb2uWf4c0c
http://photodentro.edu.gr/ugc/r/8525/1563?locale=el
http://photodentro.edu.gr/ugc/r/8525/1564?locale=el
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1.2.4.4 Στην Φυσική Αγωγή: 

i) Στην Α΄ Λυκείου αναπτύχθηκαν: 6 φύλλα εργασίας 5 διαφορετικών αθλημάτων για την 

ομαδοσυνεργατική διδασκαλία 3 διαφορετικών τεχνικών. ii) για την εξ αποστάσεως σύγχρονη 

διδασκαλία αναπτύχθηκε εκπαιδευτικό υλικό 17 ενοτήτων στην ηλεκτρονική τάξη  

 

1.2.4.5 Διεπιστημονικές Προσεγγίσεις: 

Δημιουργία υλικού (παρουσιάσεις-εγχειρίδιο) για ενημέρωση σχετικά με τις πανδημίες στην εξέλιξη 

της ιστορίας και ειδικότερα για την τρέχουσα ειδική συνθήκη του Covid 19. (αναμονή για ανάρτηση 

στο photodentrο)  

1.2.5 Όμιλοι. 

i) Όμιλος Κινηματογράφου : 

Υπεύθυνοι καθηγητές: Ειρήνη Αρναούτη (ΠΕ06), Γεώργιος Θώδης (ΠΕ02), Ιωάννα Ψευτογιάννη 

(ΠΕ02) 

ii) Όμιλος Μαθηματικών 

Υπεύθυνος Καθηγητής: Σωτήριος Χασάπης (ΠΕ03) 

 

iii) Ρητορικός Όμιλος   

Υπεύθυνη Καθηγήτρια: Μαρία Λιτσάρδου (ΠΕ02) 

 iv) Όμιλος Φιλαναγνωσίας:  

Υπεύθυνες καθηγήτριες: Καρίμαλη Ευαγγελία, (ΠΕ02) & Τσαχτσαρλή Αικατερίνη. ΠΕ(02) 

v) Όμιλος Χημείας: Η χημεία in vivo, in vitro και in silicο  

Υπεύθυνος καθηγητής: Χριστόδουλος Μακεδόνας (ΠΕ04.02) 

 

1.2.6 Σχολικές δραστηριότητες, προγράμματα 

i) Δημιουργία της σχολικής ηλεκτρονικής εφημερίδας ‘Ευαγγελιοφόρος’ 

Υπεύθυνη Καθηγήτρια : Τσαχτσαρλή Κ. (ΠΕ02) 

http://lyk-evsch-n-smyrn.att.sch.gr/efimerida/ 

ii) Συμμετοχή με μαθητές στο 3ο Μαθητικό Συνέδριο Έρευνας και Επιστήμης (9-11 Απριλίου 2021, 

ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος).  

Υπεύθυνες Καθηγήτριες : Αγγελίδου, Χ. (ΠΕ04.02) & Διακόνου, Μ. (ΠΕ04.01) 

 (http://www.scrs.edu.gr/el/static/schedule)  

iii) Συμμετοχή στις δράσεις του Ευρωπαϊκού έργου «Reflecting 4 Change (R4C)» 

http://lyk-evsch-n-smyrn.att.sch.gr/efimerida/
http://www.scrs.edu.gr/el/static/schedule
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Συντονίστρια για την υλοποίηση των δράσεων του έργου : Παναγιώτα Αργύρη. Η παιδαγωγική ομάδα 

του έργου: Χρήστος Φανίδης, ΠΕ04, Μαρία Λιτσάρδου, ΠΕ02, Σωτήριος Χασάπης, ΠΕ03, 

Γεώργιος Σάρλας, ΠΕ11, Χρυσή Αγγελίδου, ΠΕ04. Θεματική των δράσεων : Κλιματική αλλαγή & 

διατροφή. 

https://youtu.be/bz2-NV18mmw  

http://lyk-evsch-n-smyrn.att.sch.gr/wordpress/?p=9677  

 

iv) Συμμετοχή  Europeana DSI-4 project, 

Υπεύθυνη Εκπαιδευτικός: Παναγιώτα Αργύρη, (ΠΕ03)  

https://teachwitheuropeana.eun.org/  

Καλή διδακτική πρακτική 'Playing with cards in Mathematics' στα πλαίσια της εξ αποστάσεως 

εκπαίδευσης “Digital learning in the Pandemic” σελ.201 

v) Διαδικτυακές εκδηλώσεις για τη σύνδεση της εκπαίδευσης με την εργασία, για την οργάνωση και 

τον συντονισμό μιας σειράς διαδικτυακών εκδηλώσεων 

Υπεύθυνη εκπαιδευτικός : Παναγιώτα Αργύρη, (ΠΕ03) 

http://lyk-evsch-n-smyrn.att.sch.gr/wordpress/?p=8813  

http://lyk-evsch-n-smyrn.att.sch.gr/wordpress/?p=9001  

http://lyk-evsch-n-smyrn.att.sch.gr/wordpress/?p=9036  

http://lyk-evsch-n-smyrn.att.sch.gr/wordpress/?p=9162  

http://lyk-evsch-n-smyrn.att.sch.gr/wordpress/?p=9399 

https://www.sch.gr/ta-epangelmata-tis-galazias-oikonomias/ 

http://lyk-evsch-n-smyrn.att.sch.gr/wordpress/?p=9434  

 

vi) Διαδικτυακό μαθητικό Συνέδριο με θέμα «Διάλογος ή σύγκρουση πολιτισμών; Με αφορμή το 

ορόσημο των 2.500 χρόνων από τη μάχη των Θερμοπυλών και τη ναυμαχία της Σαλαμίνας».   

Υπεύθυνη Εκπαιδευτικός: Ευαγγελία Καρίμαλη, (ΠΕ02)  

http://lyk-evsch-n-smyrn.att.sch.gr/wordpress/?p=9085 

 

vii) Συμμετοχή του Πρότυπου ΓΕΛ Ευαγγελικής, στο Ευρωπαϊκό έργο H20 SALL: Ένα ευρωπαϊκό 

έργο για «ανοικτά σχολεία» Schools as Living Labs - Τα σχολεία ως «ζωντανά εργαστήρια», 

Στο πρόγραμμα συμμετέχει η κα Αργύρη Παναγιώτα (ΠΕ03) με αειφόρο ανάπτυξη και διατροφή, η 

κα Αγγελίδου Χρυσή (ΠΕ04.01) με Χημεία Τροφίμων: Πρόσθετα-Συντηρητικά-Χρωστικές και Υγεία 

και ο κ.Σάρλας Γιώργος με την Μεσογειακή διατροφή. 

 

viii) Εκπαιδευτική Δράση με τίτλο: “Γεωπολιτική τότε και πάντα: Όψεις στρατηγικής της αρχαίας 

Σπάρτης και Αθήνας κατά τον Πελ/κο πόλεμο”.  

https://youtu.be/bz2-NV18mmw
http://lyk-evsch-n-smyrn.att.sch.gr/wordpress/?p=9677
https://teachwitheuropeana.eun.org/
https://indd.adobe.com/view/d92ef8f3-e3ca-4c43-9c07-01968d96272f
http://lyk-evsch-n-smyrn.att.sch.gr/wordpress/?p=8813
http://lyk-evsch-n-smyrn.att.sch.gr/wordpress/?p=9001
http://lyk-evsch-n-smyrn.att.sch.gr/wordpress/?p=9036
http://lyk-evsch-n-smyrn.att.sch.gr/wordpress/?p=9162
http://lyk-evsch-n-smyrn.att.sch.gr/wordpress/?p=9399
https://www.sch.gr/ta-epangelmata-tis-galazias-oikonomias/
http://lyk-evsch-n-smyrn.att.sch.gr/wordpress/?p=9434
http://lyk-evsch-n-smyrn.att.sch.gr/wordpress/?p=9085
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Υπεύθυνη Εκπαιδευτικός: Ευαγγελία Καρίμαλη, ΠΕ02, Αικατερίνη Τσαχτσαρλή, ΠΕ02. 

 

ix) Δημιουργία ντοκιμαντέρ μικρού μήκους  

Υπεύθυνοι καθηγητές: Ειρήνη Αρναούτη (ΠΕ06), Γεώργιος Θώδης (ΠΕ02) 

Διοργάνωση: ΥΠΑΙΘ, Εκπαιδευτική Ραδιοτηλεόραση & Εβραϊκό Μουσείο Ελλάδος 

 

1.2.7 Προετοιμασία για συμμετοχή σε σχολικούς διαγωνισμούς, σε πολιτιστικές, καλλιτεχνικές 

και αθλητικές δράσεις 

i) Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός Χημείας 2021, οργάνωση Ένωση Ελλήνων Χημικών 

Υπεύθυνοι καθηγητές : Χριστόδουλος Μακεδόνας και Χρυσή Αγγελίδου (ΠΕ04.02) 

Διακρίσεις των μαθητών/τριών  

http://lyk-evsch-n-smyrn.att.sch.gr/wordpress/?p=9535 

● Γ΄ Λυκείου: 4 μαθητές με υψηλή βαθμολογία (top 25/347), 3 εξ αυτών προκρίθηκαν στη 

Β΄ φάση. Όλοι τους προκριθηκαν στην ομάδα μαθητών που προετοιμάστηκε στο Τμήμα 

Χημείας Ε.Κ.Π.Α. για τη συμμετοχή της χώρας μας στην 53η Διεθνή Ολυμπιάδα Χημείας του 

Τόκιο. 1 εξ αυτών ορίστηκε ως επιλαχών. 

● Β΄ Λυκείου: 1 μαθητής στο top 25. 

● Α΄ Λυκείου: 1 μαθήτρια 1η/391. 

ii) ΑΝΤΙΛΟΓΙΕΣ 2021 (Διάκριση: Στην 1η τριάδα των νικητών) 

Υπεύθυνη Καθηγήτρια και Κριτής: Μαρία Λιτσάρδου 

http://lyk-evsch-n-smyrn.att.sch.gr/wordpress/?p=9525 

iii) 9ος Πανελλήνιος Λογοτεχνικός Διαγωνισμός Εφηβικού Διηγήματος και Ποίησης «Γρηγόρης 

Πεντζίκης»  

Υπεύθυνοι Καθηγητές: Γιώργος Θώδης  (ΠΕ02),  Μαρία Παπαδοπούλου (ΠΕ02) 

(διάκριση: 2 βραβεία 1ης θέσης στις κατηγορίες του εφηβικού διηγήματος και της εφηβικής ποίησης, 

1 έπαινος διάκρισης) 

https://www.educircle.gr/pentzikis/index.php/component/k2/item/361-9os-panellinios-

logotexnikos-diagonismos-apotelesmata 

http://lyk-evsch-n-smyrn.att.sch.gr/wordpress/?p=9551 

iv) 9ος Πανελλήνιος Λογοτεχνικός Διαγωνισμός Πρωτόλειου Διηγήματος στη «Μνήμη Καίτης 

Λασκαρίδη» 

Υπεύθυνοι Καθηγητές: Γιώργος Θώδης  (ΠΕ02),  Μαρία Παπαδοπούλου (ΠΕ02) 

http://lyk-evsch-n-smyrn.att.sch.gr/wordpress/?p=9551 

 

http://lyk-evsch-n-smyrn.att.sch.gr/wordpress/?p=9535
http://lyk-evsch-n-smyrn.att.sch.gr/wordpress/?p=9525
https://www.educircle.gr/pentzikis/index.php/component/k2/item/361-9os-panellinios-logotexnikos-diagonismos-apotelesmata
https://www.educircle.gr/pentzikis/index.php/component/k2/item/361-9os-panellinios-logotexnikos-diagonismos-apotelesmata
http://lyk-evsch-n-smyrn.att.sch.gr/wordpress/?p=9551
http://lyk-evsch-n-smyrn.att.sch.gr/wordpress/?p=9551
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v) Διαγωνισμός Ερμηνευτικής Ανάγνωσης. Διαδικτυακός μαθητικός διαγωνισμός ‘Ερμηνευτικής 

ανάγνωσης λογοτεχνικού κειμένου με θέμα την ποίηση της Κικής Δημουλά. 

Υπεύθυνες Καθηγήτριες: Μαρία Λιτσάρδου (ΠΕ02) -Ιωάννα Ψευτογιάννη (ΠΕ02) - Ευαγγελία 

Καρίμαλη (ΠΕ02)-Αικατερίνη Τσαχτσαρλή (ΠΕ02)  

http://lyk-evsch-n-smyrn.att.sch.gr/wordpress/?p=9394 

vi) Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός Σχολικής Εφημερίδας: ’1821-2021: Αγγίζοντας τα 

ίχνη μιας Επανάστασης’ 

Υπεύθυνη Καθηγήτρια : Κατερίνα Τσαχτσαρλή (ΠΕ02) 

http://www.evangeliki-lykeio.gr/efimerida/ 

vii) Συμμετοχή στον Πανελλήνιο Μαθητικό Ποιητικό Διαγωνισμό με τίτλο: «...ΑΘΛΟΝ 

ΠΟΙΗΣΕΩΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΛΕΝΑ ΚΟΥΤΣΟΧΕΡΑ»  

Υπεύθυνη καθηγήτρια: Αικατερίνη Τσαχτσαρλή, ΠΕ02 

viii) Συμμετοχή στο διαγωνισμό «Hack the Map: H Χάρτα του Ρήγα»  

2ο Βραβείο 

Υπεύθυνες καθηγήτριες : Σοφία Γουρνά, ΠΕ86, Ευαγγελία Καρίμαλη, ΠΕ02, Μπακαμήτσου Θάνια, 

ΠΕ86, Αικατερίνη Τσαχτσαρλή, ΠΕ02 

(https://classroom.onassis.org/course/view.php?id=2).  

http://lyk-evsch-n-smyrn.att.sch.gr/wordpress/?p=9746 

ix) Προετοιμασία και συμμετοχή μαθητών/τριών στον 14ο Μαθητικό Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό 

Νεαρών Μεταφραστών Juvenes Translatores 2020-2021 στις 26/11/2020  

(https://ec.europa.eu/info/education/skills-and-qualifications/develop-your-skills/language-

skills/juvenes-translatores/2020-contest/list-selected-schools_el) 

Υπεύθυνη καθηγήτρια: Ειρήνη Αρναούτη, ΠΕ06 

http://lyk-evsch-n-smyrn.att.sch.gr/wordpress/?p=8771 

x) Πανελλήνιος Διαγωνισμός Φυσικής Αριστοτέλης 2021 

Υπεύθυνη Εκπαιδευτικός : Τουλάτου, Μ. (ΠΕ04.01) 

http://lyk-evsch-n-smyrn.att.sch.gr/wordpress/?p=9796 

xi) Πανελλήνιος Διαγωνισμός Φυσικής Αριστοτέλης 2021 

Υπεύθυνη Εκπαιδευτικός : Τουλάτου, Μ. (ΠΕ04.01) 

Διοργάνωση Διαγωνισμού Τουλάτου Μ., Διακόνου Μ., 

Διακρίθηκαν 10 μαθητές της Γ΄ Λυκείου. Τρεις μαθητές της Γ Λυκείου προσκλήθηκαν στην Εθνική 

Ολυμπιακή Ομάδα 

http://lyk-evsch-n-smyrn.att.sch.gr/wordpress/?p=9796 

http://lyk-evsch-n-smyrn.att.sch.gr/wordpress/?p=9394
http://www.evangeliki-lykeio.gr/efimerida/
https://classroom.onassis.org/course/view.php?id=2
http://lyk-evsch-n-smyrn.att.sch.gr/wordpress/?p=9746
https://ec.europa.eu/info/education/skills-and-qualifications/develop-your-skills/language-skills/juvenes-translatores/2020-contest/list-selected-schools_el
https://ec.europa.eu/info/education/skills-and-qualifications/develop-your-skills/language-skills/juvenes-translatores/2020-contest/list-selected-schools_el
http://lyk-evsch-n-smyrn.att.sch.gr/wordpress/?p=8771
http://lyk-evsch-n-smyrn.att.sch.gr/wordpress/?p=9796
http://lyk-evsch-n-smyrn.att.sch.gr/wordpress/?p=9796
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xii) Συμμετοχή στον 1ο Πανελλήνιο Μαθητικό Διαγωνισμό Επιχειρηματικότητας Νέων με 

Προσανατολισμό στην Αειφόρο Ανάπτυξη.  

https://bit.ly/3yIcNg2 

Υπεύθυνη Εκπαιδευτικός: Αργύρη Παναγιώτα  

Διάκριση στις 20 καλύτερες ομάδες, που συμμετείχαν στον τελικό. 

xiii) Διαγωνισμός Μαθηματικών «Θαλής»  

Διακρίθηκαν έντεκα μαθητές του σχολείου και προκρίθηκαν στην Εθνική Ολυμπιάδα Μαθηματικών 

xiv) 38η Εθνική Ολυμπιάδα Μαθηματικών ‘Ο ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ 2021’.  

Για τους έντεκα μαθητές του σχολείου που προκρίθηκαν στην Εθνική Ολυμπιάδα Μαθηματικών 

΄έγινε ειδική προετοιμασία στο εκτός ωραρίου επιπλέον δίωρο του ομίλου Μαθηματικών. Ο μαθητής 

Δημήτρης Εμμανουήλ πήρε χρυσό μετάλλιο και εντάχθηκε στην εξαμελή Εθνική Ομάδα 

Μαθηματικών. Ο Δ. Εμμανουήλ κατέκτησε χάλκινο μετάλιο στην Διεθνή Ολυμπιάδα Μαθηματικών. 

Υπεύθυνος προετοιμασίας: Χασάπης Σωτήριος 

http://lyk-evsch-n-smyrn.att.sch.gr/wordpress/?p=9810 

xv) Προετοιμασία για τη θεατρική παράσταση «Ο εχθρός του λαού».  

Συμμετείχαν 18 μαθητές και μαθήτριες. Η παράσταση δεν δόθηκε μπροστά σε κοινό, λόγω της 

πανδημίας, αλλά μαγνητοσκοπήθηκε. 

Υπεύθυνη προετοιμασίας: Μαρία Διακόνου 

 

 

 

1.3 Αναλυτικά, κατά κλάδο, σχετικά με τους δείκτες 1.α – 1.ε του άξονα 1. 

1.3.1 Διδακτικό Αντικείμενο: Θρησκευτικά -Κλάδος : ΠΕ01. 

Διδάσκουσα: Ευθυμία Παπανδρέου 

Σχολικές τάξεις Α΄, Β΄, Γ΄ Λυκείου 

 

● Εναλλακτικές - καινοτόμες Διδακτικές Πρακτικές: αξιοποίηση της ζωγραφικής και χρήση 

του “photodendro” 

● Η ενίσχυση ήπιων δεξιοτήτων πραγματοποιήθηκε με οπτικοακουστικό υλικό μέσω της 

σύγχρονης διδασκαλίας 

● Οι εργασίες που δόθηκαν στους μαθητές ήταν ομαδικές και ατομικές. Συνιστούσαν μια 

εναλλακτική μορφή αξιολόγησης και ενίσχυαν την κριτική σκέψη των μαθητών/τριών 

● Εφαρμόστηκαν επίσης κριτήρια αξιολόγησης όπως: 

o Πέντε Π και ένα Γ (που, πότε, πώς, ποιο, πόσο και γιατί) 

o Σκέψου, συζήτησε, μοιράσου 

o Ρόλος στον τοίχο 

https://bit.ly/3yIcNg2
http://lyk-evsch-n-smyrn.att.sch.gr/wordpress/?p=9810
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● Η ανατροφοδότηση της διδασκαλίας έγινε με συζητήσεις με τους/τις μαθητές/τριες για την 

βελτίωση των πρακτικών διδασκαλίας 

  

1.3.2.  Διδακτικό Αντικείμενο: Φιλολογικά Μαθήματα -Κλάδος : ΠΕ02. 

Διδάσκοντες: Γ. Θώδης, Ε. Καρίμαλη, Μ. Λιτσάρδου, Λ. Παπαδάκη, Κ. Τσαχτσαρλή, Ι. 

Ψευτογιάννη. 

Σχολικές τάξεις Α΄, Β΄, Γ΄ Λυκείου 

● Προγραμματισμός του διδακτικού έργου και συνεργασία των εκπαιδευτικών σχετικά με τη 

διδασκαλία της ύλης των γνωστικών αντικειμένων. Η ύλη ολοκληρώθηκε εγκαίρως σε όλα 

τα φιλολογικά μαθήματα, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, ενώ υπήρξε και δυνατότητα για 

επιλεκτική επανάληψη και για εμπέδωσή της.  

● Καινοτόμες διδακτικές μέθοδοι: ανάπτυξη δεξιοτήτων ρητορικής (τεχνικές αντιλογίας, 

ερμηνευτική ανάγνωση), ανάθεση δημιουργικών εργασιών (ατομικών και ομαδικών), τεχνικές 

δραματοποίησης (παιχνίδια ρόλων κλπ.), ασκήσεις δημιουργικής γραφής, παιγνιώδης μάθηση, 

δημιουργία εργασιών στη δράση e-twinning. (Θώδης Γεώργιος  

α. https://live.etwinning.net/projects/project/236578  

β.https://live.etwinning.net/projects/project/237838)  

1 Χρησιμοποιήθηκαν ΤΠΕ και, ανάλογα με το μάθημα, αξιοποιήθηκε πολυμεσικό υλικό, εργαλεία 

σύγχρονης-ασύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (δημιουργήθηκαν ηλεκτρονικές τάξεις 

τηλεκπαίδευσης e-class και e-me ) και αναπτύχθηκαν οι ψηφιακές δεξιότητες των μαθητών.  

2 Ως προς την ενίσχυση ήπιων δεξιοτήτων των μαθητών/τριών διευκολύνθηκε η ανταλλαγή 

των απόψεων και σχολίων μεταξύ τους τόσο κατά την εξ αποστάσεως όσο και κατά τη δια 

ζώσης διδασκαλία με στόχο την επικοινωνία και την ανάπτυξη κριτικής σκέψης. Σε αυτό 

συνετέλεσαν πολύ θετικά η λειτουργία των ομίλων 

 http://lyk-evsch-n-smyrn.att.sch.gr/wordpress/?p=8387 και η ανάπτυξη σχετικών 

δράσεων στο σχολείο μας από το σύνολο των φιλολόγων. Επιπλέον, η λειτουργία των ομίλων 

και των δράσεων συντέλεσε στο γλωσσικό και επιστημονικό εγγραμματισμό των μαθητών. 

3 Ως προς τη διάχυση εκπαιδευτικού υλικού στους μαθητές χρησιμοποιήθηκαν: 

φωτοτυπίες,  οπτικοακουστικό υλικό, δημιουργία ιστοσελίδων με σχετικό υλικό και 

πλατφόρμες σύγχρονης και ασύγχρονης εκπαίδευσης.  

(δημιουργία ιστοσελίδων: Θώδης Γεώργιος  

α. https://georgethodis.webnode.gr/  

β.https://1821epanastasi.webnode.gr/  

γ. https://opendigitalculturalheritage1.webnode.gr/) 

● Με την ανάθεση ατομικών ή ομαδικών εργασιών στην εξ αποστάσεως ή δια ζώσης διδασκαλία 

πραγματοποιήθηκε εναλλακτική μορφή αξιολόγησης. 

● Οι δειγματικές και το mentoring φοιτητών της Φιλοσοφικής δεν πραγματοποιήθηκαν (με 

εξαίρεση την πρακτική άσκηση μιας φοιτήτριας) λόγω της αναστολής λειτουργίας των 

σχολείων.  

https://live.etwinning.net/projects/project/236578
https://live.etwinning.net/projects/project/237838
http://lyk-evsch-n-smyrn.att.sch.gr/wordpress/?p=8387
https://georgethodis.webnode.gr/
https://1821epanastasi.webnode.gr/
https://opendigitalculturalheritage1.webnode.gr/
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● Με συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων εκτιμήθηκε η χρήση πρακτικών διδασκαλίας, μάθησης 

και αξιολόγησης με στόχο τη βελτίωση των αδύναμων σημείων, την αξιοποίηση των 

αποτελεσματικών μεθόδων και τον εμπλουτισμό τους για το επόμενο διδακτικό έτος. 

 

1.3.3 Διδακτικό Αντικείμενο: Μαθηματικά (Άλγεβρα, Γεωμετρία, Μαθηματικά 

Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών, Στοιχεία Πιθανοτήτων και Στατιστικής)  -Κλάδος : 

ΠΕ03 

Διδάσκοντες: Αργύρη Παναγιώτα, Τζελέπης Αλκιβιάδης, Σιώπη Καλλιόπη, Χασάπης Σωτήριος  

Σχολικές τάξεις Α΄, Β΄, Γ΄ Λυκείου 

● Μηνιαία παρακολούθηση της πορείας της εκπαιδευτικής διαδικασίας. 

● Καινοτόμες / εναλλακτικές διδακτικές πρακτικές:  

o Ομαδοσυνεργατικές τεχνικές, συνθετικές εργασίες – projects, χρήση 

διεπιστημονικών εκπαιδευτικών υλικών. 

o Παιχνίδι σε ομάδες (σχεδιασμός αντικειμένων ως αποτέλεσμα μαθηματικών 

ερωτημάτων). Δημιουργία – κατασκευή ασκήσεων από τους μαθητές, οι οποίες να 

ελέγχουν συγκεκριμένο μαθηματικό αντικείμενο. 

o Επιλογή αντικειμένων του υλικού πολιτισμού της ψηφιακής πολιτιστικής κληρονομιάς 

και δημιουργία ενός μαθηματικού προβλήματος 

● Αξιοποίηση του περιβάλλοντος της e–class της e-me του ΥΠΑΙΘ και των μικροπειραμάτων 

του ψηφιακού σχολείου. 

● Ενίσχυση της κριτικής σκέψης:  

o Παρότρυνση των μαθητών/-τριών για να κάνουν ερωτήσεις. Ενθάρρυνση της 

περιέργειάς τους και της έκφρασης των αντιρρήσεων ή των αμφιβολιών τους. 

o Συζήτηση και κατάρριψη προκαταλήψεων προκειμένου να μην επηρεάζονται και να 

σκέφτονται από μόνοι τους. 

o Εξέταση διαφορετικών λύσεων και εξηγήσεων για διάφορα προβλήματα, με στόχο την 

ευελιξία της σκέψης τους. 

● Υλοποίηση δράσεων για την ανάπτυξη του επιστημονικού εγγραμματισμού:  

o Λειτουργία Μαθητικού Ομίλου , υλοποίηση δειγματικών διδασκαλιών, αξιοποίηση της 

διεπιστημονικής σύνδεσης των γνώσεων στο πλαίσιο καινοτόμων εφαρμογών 

Ευρωπαϊκών έργων. 

● Εφαρμογή εναλλακτικών μορφών αξιολόγησης:  

o Αξιολόγηση μέσω του περιβάλλοντος της e – class με ερωτήσεις κλειστού τύπου. 

o Εργασίες ή κριτήρια αξιολόγησης με ερωτήσεις ανάπτυξης και ανάρτηση των 

απαντήσεων με φωτογραφίες.  

● Ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού για την υποστήριξη της διδασκαλίας των επιμέρους 

γνωστικών αντικειμένων:  

o Ενασχόληση με πραγματικά προβλήματα και εφαρμογές των μαθηματικών. 

o Εισαγωγή στην ύλη της Γ΄ Λυκείου και του 1ου Κεφαλαίου (Όριο και συνέχεια 

συνάρτησης).  

o Κριτήρια αξιολόγησης σε κάθε ενότητα και κάθε κεφάλαιο της σχολικής ύλης. 

Επαναληπτικές και συνδυαστικές εργασίες με στόχο την ενοποίηση της 

αποκτούμενης γνώσης και της σύνδεσης των διδασκόμενων μαθηματικών εννοιών.  

http://lyk-evsch-n-smyrn.att.sch.gr/wordpress/?page_id=1486
http://lyk-evsch-n-smyrn.att.sch.gr/wordpress/?page_id=1486
http://lyk-evsch-n-smyrn.att.sch.gr/wordpress/?page_id=1486
http://lyk-evsch-n-smyrn.att.sch.gr/wordpress/?page_id=1486
http://lyk-evsch-n-smyrn.att.sch.gr/wordpress/?page_id=1486
http://lyk-evsch-n-smyrn.att.sch.gr/wordpress/?page_id=1486
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o Συνέχεια και συνέπεια της μαθηματικής γνώσης σε όλες τις τάξεις του Λυκείου. 

o Ανάπτυξη αποθετηρίου ψηφιακού υλικού στην η-τάξη με συμμετοχή περισσοτέρων 

από 200 συναδέλφων Μαθηματικών από όλη την Ελλάδα και δημιουργία 

περισσοτέρων από 1000 ερωτήσεις. 

o Ανάπτυξη αποθετηρίου επιλεγμένου ψηφιακού υλικού για τα Μαθηματικά σε όλες τις 

τάξεις. 

o Ανάπτυξη ψηφιακών περιβαλλόντων μάθησης, μέσω του λογισμικού geogebra με 

ελεύθερη διάθεση προς όλους. 

  

● Αναστοχασμός και ανατροφοδότηση για τη βελτίωση των πρακτικών διδασκαλίας, μάθησης 

και αξιολόγησης ιδιαίτερα κατά την επιστροφή στη σχολική τάξη και στη δια ζώσης 

διδασκαλία.  

Ο βασικός σκοπός της διδασκαλίας των μαθηματικών είναι να καταδείξει στους μαθητές/-τριες ότι: 

«Τα μαθηματικά προσφέρουν αναρίθμητες δυνατότητες προκειμένου να μη σταματάς να 

ερευνάς. Ο θαυμαστός κόσμος των μαθηματικών δεν απαρτίζεται μόνο από μια σειρά 

συμβόλων, τύπων ή θεωριών. Αλλά, προφανώς, περιλαμβάνει μετρήσεις, υπολογισμούς, 

κανόνες ή εφαρμογές που χρησιμοποιείς ως εργαλεία και μέσω αυτών διευρύνεις τους 

ορίζοντές σου. Πρόκειται για ένα ανεκτίμητο μέσο κατανόησης του κόσμου αλλά και της 

λογικής συγκρότησής του. Θέτεις, λύνεις, βρίσκεις, αποτυγχάνεις και ανακαλύπτεις νέες 

κατευθύνσεις. Ουσιαστικά, με τα μαθηματικά διαρκώς μαθαίνεις» 

 

1.3.4.  Διδακτικό Αντικείμενο: Μαθήματα Φυσικών Επιστημών -Κλάδος: ΠΕ04. 

Διδάσκοντες: Χ. Φανίδης (ΠΕ04.01), Μ. Διακόνου (ΠΕ04.01), Μ. Τουλάτου (ΠΕ04.1), Χ. 

Αγγελιδου (ΠΕ04.02), Χ. Μακεδόνας (ΠΕ04.02), Σ.Βαμβακοπούλου (ΠΕ04.04), Κ. Ντάκου 

(ΠΕ04.04) 

Σχολικές τάξεις Α΄, Β΄, Γ΄ Λυκείου 

1.3.4.1 Προγραμματισμός εκπαιδευτικού έργου 

● Ο ετήσιος προγραμματισμός του διδακτικού έργου σε όλες τις τάξεις και σε όλα τα 

αντικείμενα Φυσικής, Χημείας και Βιολογίας ολοκληρώθηκε μέσα στο πρώτο δεκαπενθήμερο 

του Σεπτεμβρίου σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, αποφάσεις και προτάσεις του ΥΠΕΘ 

και αποτέλεσε τη βάση για τη μηνιαία παρακολούθηση της πορείας της εκπαιδευτικής 

διαδικασίας, η οποία ολοκληρώθηκε με επιτυχία σε όλες τις τάξεις καλύπτοντας όλη την 

προτεινόμενη ύλη και αφήνοντας στην Γ΄ Λυκείου ένα δίμηνο επαναλήψεων και αρκετό χρόνο 

για δύο ή τρία επαναληπτικά διαγωνίσματα. Ειδικότερα για το μάθημα της Βιολογίας 

επισημαίνεται ότι έγινε πιστή τήρηση του ωρολογίου προγράμματος και όλη η προβλεπόμενη 

ύλη καλύφθηκε με δια ζώσης, σύγχρονη και  ασύγχρονη εκπαίδευση. Όμως λόγω των 

ιδιαίτερων συνθηκών και της πολύμηνης εξ αποστάσεως διδασκαλίας υπήρξαν μικρές 

αποκλίσεις από τον προγραμματισμό, όπως:  

 Η μη υλοποίηση εργαστηριακών ασκήσεων, που όπου ήταν δυνατό αντικαταστάθηκαν 

με εικονικά ή βιντεοσκοπημένα πειράματα,  

http://lyk-evsch-n-smyrn.att.sch.gr/wordpress/?page_id=1486
https://eclass.sch.gr/courses/0500108116/
https://eclass.sch.gr/courses/0500108116/
https://eclass.sch.gr/courses/0500108116/
https://ylikodidaskalias.wordpress.com/
https://ylikodidaskalias.wordpress.com/
https://www.geogebra.org/u/shasapis
https://www.geogebra.org/u/shasapis
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1.3.4.2 Καινοτόμες / εναλλακτικές διδακτικές πρακτικές 

Μ. Διακόνου 

● Εργαστηριακές ασκήσεις για την επαλήθευση των νόμων ανάκλασης και διάθλασης με τη 

χρήση μικρού επίπεδου κατόπτρου ή επίπεδης χονδρής υάλου, 4-5 λεπτών καρφιών, 

χαρτιού, μολυβιού και μοιρογνωμονίου, ατομικά στην τάξη κατά τη διάρκεια της δια ζώσης 

διδασκαλίας. https://www.youtube.com/watch?v=QZFfm05ZOek&t=65s, 

https://www.youtube.com/watch?v=CdjjDsb5Fz8  

● Δημιουργία μηχανικού κύματος στην αυλή του σχολείου, με το σύνολο των μαθητών της 

τάξης να εκτελούν ταυτόχρονη, συμμετρική και ρυθμική παλινδρομική κίνηση γύρω από 

αρχική θέση ισορροπίας τους, με μικρή καθορισμένη καθυστέρηση ο ένας από τον άλλο με 

στόχο την κατανόηση της εννοίας του κύματος στα πλαίσια μελέτης της φύσης του φωτός. 

Φυσική Β’ Λυκείου 

● Εικονικά πειράματα για τη μελέτη και κατανόηση ηλεκτρικών κυκλωμάτων, καθώς και τη 

μελέτη του φωτοηλεκτρικού φαινομένου (ΕΚΦΕ Νέας Σμύρνης 2019) 

Χ. Αγγελίδου 

● Παιγνιώδης μάθηση στο μάθημα της Χημείας:  

1. Παιχνίδι Kahoot http://ekfe-n-smyrn.att.sch.gr/ 

2. Δημιουργία Διαδικτυακού παιχνιδιού «κυνήγι θησαυρού» 

(https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1xitjLq8ZjNXG_d-

vxIuAXerJ2chLfNq0&ll=50.83734840000006%2C4.376499799999998&z=18) 

 

 Πειραματικές τεχνικές για πειράματα στη Χημεία Α και Β Λυκείου στο σπίτι με απλά υλικά, 

λόγω των ειδικών συνθηκών του Covid 19 . 

 

 Χημική Κινητική Παρουσίαση στο 6ο Διεθνές Συνέδριο για την Προώθηση της 

Εκπαιδευτικής Καινοτομίας (https://www.youtube.com/watch?v=wLb2uWf4c0c)  

 Χρωματογραφία στήλης (το video είναι υπό κατασκευή ενόψει του 7ου Διεθνές Συνεδρίου 

για την Προώθηση της Εκπαιδευτικής Καινοτομίας όπου και θα παρουσιαστεί στις 15-17 

Οκτωβρίου) 

 

Χ. Μακεδόνας 

 Υποστήριξη μαθημάτων από την πλατφόρμα σύγχρονης τηλεκαπαίδευσης PowerSchool 

(αναλυτικά στη δημοσίευση https://bit.ly/mak-eclass), την πλατφόρμα clickers Socrative 

(αναλυτικά στη δημοσίευση https://bit.ly/mak-clickers), την πλατφόρμα διαμοιρασμού 

πίνακα Classkick και την πλατφόρμα διεξαγωγής online test Classmarker. 

 Χρήση λογισμικών προσομοιώσεων (Odyssey κ.α.). 

https://www.youtube.com/watch?v=QZFfm05ZOek&t=65s
https://www.youtube.com/watch?v=CdjjDsb5Fz8
http://ekfe-n-smyrn.att.sch.gr/
http://ekfe-n-smyrn.att.sch.gr/
https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1xitjLq8ZjNXG_d-vxIuAXerJ2chLfNq0&ll=50.83734840000006%2C4.376499799999998&z=18
https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1xitjLq8ZjNXG_d-vxIuAXerJ2chLfNq0&ll=50.83734840000006%2C4.376499799999998&z=18
https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1xitjLq8ZjNXG_d-vxIuAXerJ2chLfNq0&ll=50.83734840000006%2C4.376499799999998&z=18
https://www.youtube.com/watch?v=wLb2uWf4c0c
https://bit.ly/mak-eclass
https://bit.ly/mak-clickers
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 Χρήση ιδιοκατασκευών για την υποστήριξη της μαθησιακής διαδικασίας (αναλυτικά στη 

δημοσίευση https://doi.org/10.1515/cti-2018-0013). 

 Χρήση εργαστηριακών φύλλων εργασίας για την υποστήριξη των μαθημάτων (αναλυτικά στο 

βιβλίο https://bit.ly/chemexper). 

 

Σ. Βαμβακοπούλου 

● Παρουσίαση έργων τέχνης σχετικά με το μάθημα της ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ, που προωθούν την 

κριτική και αναλυτική σκέψη, κυρίως στην Α΄ Λυκείου που και το βιβλίο ηχεί μια τέτοια 

λογική . 

Σ. Βαμβακοπούλου, Κ. Ντάκου 

● Ομαδοσυνεργατική μάθηση μέσω ανάθεσης εργασιών σε ομάδες  στο μάθημα της 

ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ για τους μαθητές της Α΄ και Β΄ Λυκείου. 

Μ. Διακόνου-Χ. Αγγελίδου-Γ. Θώδης-Ε. Αρναούτη 

 Ομαδοσυνεργατικές τεχνικές, συνθετικές εργασίες – projects, χρήση διεπιστημονικών 

εκπαιδευτικών υλικών, Χημεία και Φυσική (3ο Μαθητικό συνέδριο Έρευνας και Επιστήμης), 

Χημεία και Ιστορία, Χημεία και ξένες γλώσσες,  

 Ομαδοσυνεργατικές τεχνικές στη Φυσική Β΄ Λυκείου με σύνταξη και παρουσίαση εργασιών 

σχετικών με τους τρόπους μέτρησης της ταχύτητας του φωτός 

1.3.4.3 Ενίσχυση ήπιων δεξιοτήτων και ψηφιακών δεξιοτήτων μαθητών/-τριών:  

Η τηλεκπαίδευση, με τα προβλήματα που την διέπουν, αγκαλιάστηκε από μεγάλη πλειοψηφία των 

εμπλεκομένων, κυρίως στην Α΄ Λυκείου, και τα αποτελέσματα έχουν καταγραφεί στις ηλεκτρονικές 

τάξεις (e-class) των εκπαιδευτικών και τους φακέλους των μαθητών που δημιουργήθηκαν και 

ανάγκασε τους μαθητές όλων των τάξεων να εντρυφήσουν σε τεχνικές και τεχνολογίες μέσω ΤΠΕ 

που θα παραμείνουν στη διάθεσή μας ως επικουρικά εργαλεία στο μέλλον.  

Ειδικότερα έγινε: 

● Αξιοποίηση του περιβάλλοντος της e – class και e – me του ΥΠΑΙΘ και των 

μικροπειραμάτων του ψηφιακού σχολείου.  

● Τεχνικές παρουσιάσεις εργασιών και παρουσίαση των βιβλιογραφικών αναφορών 

(χρησιμοποίηση  συστήματος APA) στο πλαίσιο του μαθήματος της Βιολογίας Α΄ και Β΄ 

Λυκείου. 

● Σύνταξη  παρουσιών και δημιουργία βίντεο μέσω PowerPoint  

1.3.4.4 Ενίσχυση της κριτικής σκέψης:  

● Ομαδοσυνεργατικός τρόπος εργασίας για την ανάπτυξη από τους/τις μαθητές/ριες 

τεχνικών, πορειών και διαδικασιών επίλυσης προβλήματος τόσο κατά τη διάρκεια των 

συμβατικών μαθημάτων/παραδόσεων όσο και στις δράσεις των Ομίλων. Παραδείγματα 

αυτών αποτελούν ο σχεδιασμός νέων φαρμάκων (σχετικά https://bit.ly/mak-cadd και 

https://doi.org/10.1515/cti-2018-0013
https://bit.ly/chemexper
https://bit.ly/mak-cadd
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https://bit.ly/studentCADD) καθώς και η κατασκευή ενός πλήρως λειτουργικού 

δορυφόρου (http://lyk-evsch-n-smyrn.att.sch.gr/wordpress/?p=9715).  

● Ενθάρρυνση της περιέργειάς τους και της έκφρασης των αντιρρήσεων ή των αμφιβολιών 

τους. Συζήτηση και κατάρριψη προκαταλήψεων ή/και παρανοήσεων προκειμένου να μην 

επηρεάζονται και να σκέφτονται από μόνοι τους. Εξέταση διαφορετικών λύσεων και 

εξηγήσεων για διάφορα προβλήματα, με στόχο την ευελιξία της σκέψης τους. 

● Ενίσχυση της κριτικής σκέψης και παρότρυνση των μαθητών/-τριών για την έκφραση 

ερωτήσεων, προβληματισμών και συζητήσεων με ανταλλαγή απόψεων, μέσω ηλεκτρονικής 

πλατφόρμας (GoogleDrive, Messenger κλπ) με ενθάρρυνση της περιέργειάς τους και της 

έκφρασης των αντιρρήσεων ή των αμφιβολιών τους.  

● Συζήτηση και κατάρριψη προκαταλήψεων (π.χ. όλες οι ενώσεις αν τις ζεστάνουμε αντιδρούν 

μεταξύ τους) προκειμένου να μην επηρεάζονται και να σκέφτονται από μόνοι τους. 

Προσανατολισμός σε διαφορετικούς τρόπους επίλυσης των ασκήσεων με στόχο την ευελιξία 

της σκέψης τους. 

● Συνδυαστικές Ασκήσεις,  Ερωτήσεις κρίσεως, παρουσίαση video. 

1.3.4.5 Υλοποίηση δράσεων για την ανάπτυξη του επιστημονικού εγγραμματισμού:  

Παρά τις δύσκολες συνθήκες λόγω τηλεκπαίδευσης πραγματοποιήθηκαν οι δράσεις: 

● Συμμετοχή στον Εθνικό διαγωνισμό CanSat 2019 – 2020. Η ομάδα του σχολείου μας Orion 

II κατέκτησε την πρώτη θέση στον διαγωνισμό CanSat (Satellite in a Can) 2019 – 2020 με 

την κατασκευή τους Betelgeuse (http://lyk-evsch-n-

smyrn.att.sch.gr/wordpress/?p=8537) και θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στον διεθνή 

διαγωνισμό της European Space Agency CanSat (Satellite in a Can). Λόγω Covid ο 

διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά το φθινόπωρο του 2021 (Χ. Φανίδης) 

● 3ο Μαθητικό Συνέδριο Έρευνας και Επιστήμης (9-11 Απριλίου 2021, ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος) 

οργάνωση, επιλογή κριτικής επιτροπής , πραγματοποίηση της εξ αποστάσεως παρουσίασης 

εργασιών, επιλογή  προσκεκλημένων διαλέξεων κ.λ.π. (Μ. Διακόνου) 

● Εικονική ξενάγηση στο CERN: Οργάνωση εικονικής ξενάγησης, την Τετάρτη 17/02/2021, 

30 μαθητών Β΄ τάξης με οικοδέσποινα την ερευνήτρια του CERN Δρ. Δέσποινα 

Χατζηφωτιάδου. Η δράση είχε ως στόχο τη γνωριμία των μαθητών της Β’ Λυκείου με το 

μεγαλύτερο πειραματικό κέντρο πυρηνικών ερευνών. (Μ. Τουλάτου) 

● Πρακτική άσκηση φοιτητών/τριών στο μάθημα της Φυσικής, στο πλαίσιο της Συμφωνίας 

Συνεργασίας μεταξύ της Σχολής Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών του 

Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και του Πρότυπου ΓΕΛ Ευαγγελικής Σχολής. (Μ. 

Διακόνου, Μ. Τουλάτου) 

● Πανελλήνιος Διαγωνισμός Φυσικής Αριστοτέλης 2021: Προετοιμασία μαθητών και 

οργάνωση του διαγωνισμού στο σχολείο μας που οδήγησε σε πολλές διακρίσεις. (Μ. 

Διακόνου, Μ. Τουλάτου) 

https://bit.ly/studentCADD
http://lyk-evsch-n-smyrn.att.sch.gr/wordpress/?p=9715
http://lyk-evsch-n-smyrn.att.sch.gr/wordpress/?p=8537
http://lyk-evsch-n-smyrn.att.sch.gr/wordpress/?p=8537
https://space-innovation.org/el/cansat-in-greece-g/
https://space-innovation.org/el/cansat-in-greece-g/
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● Θερινό Σχολείο στο CΕRΝ: Έγιναν όλες οι απαιτούμενες ενέργειες για την επιλογή ενός 

μαθητή του σχολείου μας ο οποίος δήλωσε συμμετοχή στο Greek High-School Students 

Internship Programme 2021 (12-25 September 2021). Την αίτηση συμμετοχής του 

συνόδευσαν συστατικές επιστολές, video καθώς και αναλυτικό βιογραφικό. Παρόλο που ο 

αριθμός των μαθητών που επελέγησαν ήταν μικρός, ο μαθητής μας βρίσκεται στη λίστα ως 

αναπληρωματικός. (Μ. Διακόνου, Μ. Τουλάτου) 

● Συμμετοχή στο 3ο Μαθητικό Συνέδριο Έρευνας και Επιστήμης, με ομάδα μαθητών με την 

εισήγηση: «Μελέτη χημικών και φυσικών ιδιοτήτων υδατικών διαλυμάτων χαμηλής 

συγκέντρωσης» (http://www.scrs.edu.gr/el/static/schedule) (Μ. Διακόνου,  Χ. 

Αγγελίδου) 

● Οργάνωση για τη συμμετοχή των μαθητών του σχολείου στην διάλεξη “Discover RNA-The 

language of genomes” που διοργάνωσε το EMBL-ELLS (http://lyk-evsch-n-

smyrn.att.sch.gr/wordpress/?p=8925) (Χ. Αγγελίδου) 

● Οργάνωση για την παρακολούθηση από τους μαθητές της Α΄ και Β΄ τάξης της διάλεξης του 

ερευνητή του ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος Δρ. Εμ. Σαρειδάκη (http://lyk-evsch-n-

smyrn.att.sch.gr/wordpress/?p=9010) (Χ. Αγγελίδου) 

● Δημιουργία Video από μαθητές για τα Χημικά πρόσθετα, στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού 

Προγράμματος R4C (Reflection for Change) 

 (https://www.youtube.com/watch?v=m25desq7To4) (Χ. Αγγελίδου) 

● Σε συνεργασία με το ELLS του EMBL οι μαθητέ/ριες του Ομίλου Χημείας καθώς και των 

τμημάτων θετικής κατεύθυνσης παρακολούθησαν εικονική περιήγηση στο EMBL και 

συζήτησαν με επιστήμονές του (https://bit.ly/embl2020). (Χ. Μακεδόνας) 

● Μαθητές/ριες του Ομίλου της Χημείας παρακολούθησαν ομιλία του Καθ. του Πανεπιστημίου 

της Γλασκώβης Leroy Cronin με θέμα “The invention of digital chemistry. What? Why? 

How?”. (Χ. Μακεδόνας) 

● Δημιουργία υλικού (παρουσιάσεις-εγχειρίδιο) για ενημέρωση σχετικά με τις πανδημίες στην 

εξέλιξη της ιστορίας και ειδικότερα για την τρέχουσα ειδική συνθήκη του Covid 19. (αναμονή 

για ανάρτηση στο photodentrο) (Χ. Αγγελίδου- Γ. Θώδης) 

● Οι μαθητές παροτρύνθηκαν να συμμετέχουν σε διαλέξεις που οργανώθηκαν από την ΠΕΒ 

σε σύγχρονα θέματα βιολογίας και στην δράση της ΠΕΒ Γίνε βιολόγος για μια μέρα.. Η 

συμμετοχή των μαθητών του προσανατολισμού υγείας ήταν σημαντική. Τα τμήματα της Α και 

Β΄ τάξεων μηδαμινή συμμετοχή (Σ. Βαμβακοπούλου, Κ. Ντάκου) 

1.3.5 Διδακτικό Αντικείμενο: Ξένες Γλώσσες -Κλάδος : ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07 

Διδάσκοντες: Κ. Ρωμαίου, Μ. Πιτσόλου (ΠΕ06), Ε. Αρναούτη, Κ. Γκότση, (ΠΕ05), Λ. 

Κοπτερίδου (ΠΕ07) 

Σχολικές τάξεις Α΄, Β΄, Γ΄ Λυκείου 

http://www.scrs.edu.gr/el/static/schedule
http://lyk-evsch-n-smyrn.att.sch.gr/wordpress/?p=8925
http://lyk-evsch-n-smyrn.att.sch.gr/wordpress/?p=8925
http://lyk-evsch-n-smyrn.att.sch.gr/wordpress/?p=9010
http://lyk-evsch-n-smyrn.att.sch.gr/wordpress/?p=9010
https://www.youtube.com/watch?v=m25desq7To4
https://bit.ly/embl2020
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● Ο προγραμματισμός του διδακτικού έργου υλοποιήθηκε στην αρχή της σχολικής χρονιάς, 

σύμφωνα με τα προβλεπόμενα. Οι εκπαιδευτικοί ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα εντός εύλογου 

χρονικού διαστήματος. Ο προγραμματισμός της ύλης, όπως ορίστηκε σύμφωνα με τις 

κείμενες διατάξεις, ολοκληρώθηκε επιτυχώς από τις συναδέλφους όλων των ειδικοτήτων. 

● Στο πλαίσιο της διδασκαλίας, εκτός από τη χρήση των ΤΠΕ σαν μέσο επικοινωνίας με τους 

μαθητές και διεξαγωγής των μαθημάτων, αξιοποιήθηκαν αρκετά ψηφιακά εκπαιδευτικά 

εργαλεία όπως το συννεφόλεξο, η δημιουργία και υλοποίηση παρουσιάσεων, η προβολή και 

ανάλυση βίντεο, η ψηφιακή ανάθεση εργασιών και διαγωνισμάτων μέσω της ψηφιακής τάξης 

(κυψέλης) της πλατφόρμας e-me και της ψηφιακής τάξης e-class, τα οποία συνέβαλαν στην 

καλλιέργεια του ψηφιακού και οπτικοακουστικού γραμματισμού των μαθητών. Επιπλέον, 

εφαρμόστηκε η μέθοδος της ανεστραμμένης τάξης και της μεθόδου project.  

● Οι μαθητές κλήθηκαν να εργαστούν σε ομάδες. Έτσι καλλιεργήθηκαν οι ήπιες δεξιότητες 

των μαθητών, όπως η συνεργασία, η επικοινωνία, η κριτική σκέψη, η δημιουργικότητα, η 

επίλυση προβλημάτων, η λήψη αποφάσεων και οι δεξιότητες παρουσίασης. Με την 

προσέγγιση και ανάλυση ποικίλων κοινωνικών και πολιτιστικών θεμάτων στις ξένες γλώσσες 

καλλιεργήθηκε ο κοινωνικός γραμματισμός τους και η ενσυναίσθηση προς ευαίσθητες 

κοινωνικές ομάδες, όπως είναι οι πρόσφυγες. 

● Ειδικότερα για τη Β’ Λυκείου, υλοποιήθηκε project φιλαναγνωσίας στην αγγλική γλώσσα από 

την εκπαιδευτικό Αγγλικών Ειρήνη Αρναούτη (ΠΕ06). Στο πλαίσιο της δημιουργικής 

απασχόλησης των μαθητών της τάξης αυτής κατά την παρατεταμένη περίοδο του 

εγκλεισμού, τους ανατέθηκε να διαβάσουν και με συγκεκριμένες οδηγίες να αναλύσουν και 

να παρουσιάσουν στην τάξη τους ένα βιβλίο της επιλογής τους, το οποίο να είναι γραμμένο 

ή μεταφρασμένο στην αγγλική γλώσσα. Η προτεινόμενη αυτή δραστηριότητα για το σπίτι 

συνάδει με το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Ξένες Γλώσσες (CEFR 2020), 

όπου προβλέπεται η ανάθεση δραστηριότητας ανάγνωσης ολόκληρου βιβλίου για την 

αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου των μαθητών ξένων γλωσσών (Reading as a Leisure 

Activity, σελ. 58). Οι μαθητές επέλεξαν και παρουσίασαν μία ευρεία γκάμα λογοτεχνικών, 

φιλοσοφικών και κοινωνιολογικών βιβλίων, καλλιεργώντας τις δεξιότητες κατανόησης και 

παραγωγής γραπτού λόγου, παραγωγής προφορικού λόγου, δημιουργίας ψηφιακής 

παρουσίασης και υλοποίησης προφορικής παρουσίασης, ενώ παράλληλα καλλιέργησαν την 

κριτική τους σκέψη, τη δημιουργικότητά και τον ψηφιακό γραμματισμό τους.  

● Όσον αφορά στη Γ’ Λυκείου, δόθηκε στους μαθητές που θα κληθούν να εξεταστούν στο 

ειδικό μάθημα της ξένης γλώσσας στις Πανελλαδικές Εξετάσεις Ιουνίου 2021 η δυνατότητα 

να προετοιμαστούν για τις εν λόγω εξετάσεις με επιπλέον υλικό που συνάδει με την 

τυπολογία των ασκήσεων των πανελλαδικών εξετάσεων, εκτός διδακτικών ωρών, από την 

εκπαιδευτικό Αγγλικών Ειρήνη Αρναούτη (ΠΕ06).  

● Επιπροσθέτως, ομάδα πέντε (5) μαθητών από τη Γ΄ Λυκείου προετοιμάστηκε από την Δρ. 

Ειρήνη Αρναούτη (ΠΕ06) και συμμετείχε στον διαγωνισμό Νεαρών Μεταφραστών Juvenes 

Translatores 2020 (http://lyk-evsch-n-smyrn.att.sch.gr/wordpress/?p=8774), τον 

οποίο διοργανώνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Σκοπός είναι η καλλιέργεια της πολυγλωσσίας 

στην Ευρώπη και η προσέγγιση της ξένης και της μητρικής γλώσσας μέσω της διαδικασίας 

της μετάφρασης από τη μία γλώσσα στην άλλη. 

● Παράλληλα, με τη διεξαγωγή του ευρωπαϊκού προγράμματος σχολικών ανταλλαγών 

Erasmus+ KA229 με τίτλο “Playing Europe” (https://playingeurope.com/), στο οποίο είναι 

υπεύθυνη επικοινωνίας η Σχολική Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου Ξένων Γλωσσών, και 

το οποίο απευθύνεται σε μαθητές της Α’ και Β’ Λυκείου, καλλιεργούνται οι δεξιότητες των 

http://lyk-evsch-n-smyrn.att.sch.gr/wordpress/?p=8774
https://playingeurope.com/
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μαθητών στη γραπτή και προφορική αγγλική γλώσσα, καθότι έχει ως γλώσσα επικοινωνίας 

και διεξαγωγής των δράσεων και δραστηριοτήτων του την αγγλική. 

● Επίσης, στο μάθημα των Αγγλικών της Α’ και Β’ Λυκείου φιλοξενήθηκε από την εκπαιδευτικό 

Ειρήνη Αρναούτη (ΠΕ06) φοιτητής του Τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του 

ΕΚΠΑ, ο οποίος τέλεσε υπό την καθοδήγηση της εκπαιδευτικού για την ανάπτυξη 

εκπαιδευτικού υλικού. Το υλικό αυτό, σύμφωνα με τις οδηγίες του Τμήματος του ΕΚΠΑ, 

διδάχθηκε από την εκπαιδευτικό στο τμήμα Α1 και έπειτα δόθηκε ανατροφοδότηση στον 

φοιτητή.  

● Για την αξιολόγηση των μαθητών, εκτός από το διαγώνισμα του τετραμήνου, την έκθεση του 

τετραμήνου, τις εργασίες για το σπίτι και την προφορική επίδοση, τους δόθηκε η ευκαιρία να 

εργαστούν σε ομάδες εντός και εκτός τάξης και να καταθέσουν ομαδικές εργασίες, όπως 

επίσης είχαν την ευκαιρία να ασκήσουν τόσο αυτοαξιολόγηση όσο και ετεροαξιολόγηση. 

● Για τη διδασκαλία των θεματικών ενοτήτων συλλέχτηκε υποστηρικτικό υλικό από τις 

εκπαιδευτικούς, ενώ κάποια από τα διδακτικά σενάρια που δημιουργήθηκαν βρίσκονται 

αναρτημένα και στην πλατφόρμα εκπαιδευτικού υλικού του ΥΠΑΙΘ ugc-photodentro 

(“Black People’s Rights in Art and Literature”: 

http://photodentro.edu.gr/ugc/r/8525/1563?locale=el & “A Glance in Shakespeare’s 

Work”: http://photodentro.edu.gr/ugc/r/8525/1564?locale=el).  

● Στο τέλος της σχολικής χρονιάς ζητήθηκε από τους μαθητές να αξιολογήσουν την 

εκπαιδευτική διαδικασία είτε με τη μορφή συζήτησης, είτε με τη μορφή ερωτηματολογίου, και 

να προτείνουν τρόπους βελτίωσής της. Λόγω του ότι μόνο η μία εκπαιδευτικός αγγλικών 

είναι στη σχολική μονάδα και οι υπόλοιπες διδάσκουσες των ξένων γλωσσών προσέρχονται 

για λίγες ώρες για τη συμπλήρωση του διδακτικού τους ωραρίου, δεν κατέστη δυνατό να 

υλοποιηθεί μία συνάντηση για τον ομαδικό αναστοχασμό για τη βελτίωση των πρακτικών 

διδασκαλίας, μάθησης και αξιολόγησης των κλάδων των ξένων γλωσσών, για λόγους 

πρακτικούς. Ωστόσο, αυτός είναι ένα επιθυμητός στόχος και ένα σημείο βελτίωσης του 

κλάδου για την επόμενη σχολική χρονιά. 

1.3.6 Διδακτικό Αντικείμενο: Φυσική Αγωγή Κλάδος: ΠΕ11 

Διδάσκοντες:Σάρλας Γεώργιος (Συντονιστής), Κουρτζόγλου Αλεξάνδρα. 

 Σχολικές τάξεις Α΄, Β΄, Γ΄ Λυκείου 

1.3.6.1 Προγραμματισμός διδακτικού έργου. 

o Αρχικός προγραμματισμός με την έναρξη της σχολικής χρονιάς των διδακτικών 

αντικειμένων σύμφωνα με το Πρόγραμμα Σπουδών για το Λύκειο, τους αθλητικούς χώρους 

του σχολείου, του αθλητικού υλικού. 

o Με την έναρξη της σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης τον Νοέμβριο, εκ νέου 

προγραμματισμός των θεωρητικών μαθημάτων που διδάχθηκαν και ήπιων μορφών άσκησης 

για την διατήρηση της Φυσικής Κατάστασης, την ενδυνάμωση, την τόνωση της ψυχικής υγείας 

και της πνευματικής απόδοσης των μαθητών / τριών. Ενθάρρυνση για την υγιεινή / 

ισορροπημένη διατροφή και συμμετοχή στη φυσική δραστηριότητα εκτός σχολείου. 

1.3.6.2 Εφαρμογή καινοτόμων/ εναλλακτικών διδακτικών πρακτικών. 

http://lyk-evsch-n-smyrn.att.sch.gr/wordpress/?p=9679 

Συνεργασία με τη Σ.ΕΦ.Α.Α. του Ε.Κ.Π.Α για την υλοποίηση της πρακτικής άσκησης των φοιτητών 

στην Αθλητική Παιδαγωγική και Διδακτική της Φυσικής Αγωγής. Η πρακτική άσκηση 

http://photodentro.edu.gr/ugc/r/8525/1563?locale=el
http://photodentro.edu.gr/ugc/r/8525/1564?locale=el
http://lyk-evsch-n-smyrn.att.sch.gr/wordpress/?p=9679


Πρότυπο Λύκειο Ευαγγελικής Σχολής Σμύρνης 

Έκθεση Λειτουργίας Σχολικής Μονάδας 2020-2021. Άξονας 1 Σελ. 22/115 

 

πραγματοποιήθηκε σε δύο περιόδους, τον Σεπτέμβριο-Οκτώβριο 2020 και τον Μάιο 2021, στα 

περισσότερα τμήματα του σχολείου. 

I.Συνεργασία με τη Σ.Ε.Φ.Α.Α. του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας σε επίπεδο Έρευνας στο σχολείο, στη 

διερεύνηση νέων μεθόδων διδασκαλίας για την αλλαγή του Προγράμματος Σπουδών στο Λύκειο. Η 

παρέμβαση υλοποιήθηκε στην Α΄ Λυκείου, σε 3 φάσεις, με 3 διαφορετικά στυλ διδασκαλίας, του 

παραγγέλματος, της αμοιβαίας διδασκαλίας, και της αμοιβαίας διδασκαλίας με παρατήρηση. Η έρευνα 

υλοποιήθηκε με αρχικό, τελικό και 2 ενδιάμεσα ερωτηματολόγια και η Παρατήρηση με 4 φόρμες 

παρατήρησης. 

II.Κατά την διάρκεια της σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης εφαρμόστηκαν σύγχρονες 

μεθοδολογικές προσεγγίσεις όπως: η ομαδοσυνεργατική διδασκαλία, η διερευνητική μάθηση, η 

δημιουργική προσέγγιση, η διαφοροποιημένη διδασκαλία, η βιωματική μάθηση: μελέτη περίπτωσης, 

επίλυση προβλήματος, ανάθεση ρόλων, καταιγισμός ιδεών, διαλογική συζήτηση,  ρουτίνες σκέψεις. 

III.Στη δια ζώσης διδασκαλία εφαρμόστηκε η αμοιβαία διδασκαλία, η μέθοδος του παραγγέλματος και η 

ομαδοσυνεργατική διδασκαλία, στην Β΄ και Γ΄  Λυκείου. 

1.3.6.3 Ενίσχυση ήπιων δεξιοτήτων (soft skills) και ψηφιακών δεξιοτήτων μαθητών και 

μαθητριών. 

● Κατά τη διάρκεια της σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης εφαρμόστηκαν καινοτόμες 

τεχνικές διδασκαλίας με ψηφιακά εργαλεία όπως: διαδραστικές εφαρμογές, προσομοίωση, 

δραστηριότητες οπτικοακουστικού υλικού, διαμοιρασμός, break out sessions, poll, όσον 

αφορά το γνωστικό αντικείμενο, αλλά και για την ανάπτυξη ήπιων δεξιοτήτων όπως: 

επικοινωνιακές ικανότητες, ικανότητα συνεργασίας, ενσυναίσθησης, προσαρμοστικότητας 

στις συνθήκες Covid 19, δημιουργικότητα, δεξιότητες διαχείρισης άγχους, αλληλεγγύης και 

εθελοντισμού. 

1.3.6.4 Ενίσχυση της κριτικής σκέψης των μαθητών/τριών. 

● Υλοποίηση 4 ερωτηματολογίων σε 3 κύκλους μαθημάτων παρέμβασης, διαφορετικών 

τεχνικών διδασκαλίας και 4 ερωτηματολογίων Παρατήρησης του κλίματος της ομάδας των 

συμμαθητών για ενδυνάμωσή τους, στην Α΄ Λυκείου. 

1.3.6.5 Υλοποίηση δράσεων για την ανάπτυξη του γλωσσικού και επιστημονικού 

εγγραμματισμού. 

● Διδασκαλία μέσω της ηλεκτρονικής τάξης της Φυσικής Αγωγής, με επιστημονικά άρθρα, 

ενότητες ανά γνωστικό αντικείμενο, παρότρυνση για την ανάπτυξη της αυτονομίας στην 

μελέτη του υλικού, χρήση ψηφιακών εργαλείων μέτρησης της Φυσικής Κατάστασης, ελέγχου 

του σωματικού βάρους, διαδραστικές προσομοιώσεις για τη διατροφή και άσκηση, 

διαδραστικά σενάρια από τις ανοιχτές πλατφόρμες εκπαιδευτικού υλικού. 

1.3.6.6 Εφαρμογή εναλλακτικών μορφών αξιολόγησης. 

● Υλοποίηση τεστ γνώσεων μέσω της εφαρμογής poll της webex. 

1.3.6.7 Ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού για την υποστήριξη της διδασκαλίας των επιμέρους 

γνωστικών αντικειμένων. 

● Για την υποστήριξη της παρέμβασης στην Α΄ Λυκείου αναπτύχθηκαν: 6 φύλλα εργασίας 5 

διαφορετικών αθλημάτων για την ομαδοσυνεργατική διδασκαλία και των 3 διαφορετικών 

τεχνικών. 
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● Για την εξ αποστάσεως σύγχρονη διδασκαλία αναπτύχθηκε εκπαιδευτικό υλικό 17 ενοτήτων 

στην ηλεκτρονική τάξη από τα γνωστικά αντικείμενα που διδάχθηκαν σύμφωνα με το Π.Σ 

για το Λύκειο. 

 

1.3.6.8 Αναστοχασμός και ανατροφοδότηση για τη βελτίωση των πρακτικών διδασκαλίας, 

μάθησης και αξιολόγησης. 

● Επεξεργασία και ανάλυση των αποτελεσμάτων των ερωτηματολογίων. Η εξαγωγή των 

συμπερασμάτων θα αποτελέσει την ανατροφοδότηση και τον αναστοχασμό της παρέμβασης 

για την Α΄Λυκείου, για την συνέχιση την επόμενη σχολική χρονιά. 
 

1.3.7 Διδακτικό Αντικείμενο: Kοινωνιολογία -Κλάδος : ΠΕ80. 

Διδάσκουσα: Σβώλη Κωνσταντίνα 

Σχολικές τάξεις Γ’ Λυκείου 

 

● Ολοκληρώθηκε η διδακτέα ύλη του γνωστικού αντικειμένου βάσει των σχετικών εγκυκλίων 

του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Η ολοκλήρωση έγινε ταχύτερα από άλλες 

χρονιές, δεδομένου ότι δεν υπήρξε απώλεια διδακτικών ωρών (εκδρομές, επισκέψεις, 

πρόβες) και διατέθηκε περισσότερος χρόνος για επανάληψη. 

● Η διδακτική διαδικασία οργανώθηκε ώστε να ενισχύει το θεωρητικό υπόβαθρο του βιβλίου, 

μέσα από την αξιοποίηση παρουσιάσεων (ppt), ντοκιμαντέρ και ανάλογης αρθρογραφίας, 

ενθάρρυνση της συζήτησης για την ενίσχυση του κοινωνικού προβληματισμού και την 

καλλιέργεια κοινωνικής ευαισθησίας. 

● Αξιοποιήθηκαν οι δυνατότητες της σύγχρονης εκπαίδευσης καθώς και η χρήση του 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, η ασύγχρονη πλατφόρμα διδασκαλίας e-class, όπου 

αναρτήθηκαν οι αντιπροσωπευτικές συνδυαστικές ερωτήσεις ανά διδακτική ενότητα, 

φυλλάδια λεπτομερειακής ανάλυσης των θεωρητικών εννοιών με τη χρήση επίκαιρων 

παραδειγμάτων, φύλλα εργασίας ανά ενότητα και μελέτες περίπτωσης με σκοπό την ανάλυση 

πραγματικών καταστάσεων και περιστατικών.  

● Η αξιολόγηση των μαθητών διενεργήθηκε καθ΄όλη τη διάρκεια των μαθημάτων με φύλλα 

εργασίας, ασκήσεις και ερωτήσεις σωστού – λάθους και πολλαπλής επιλογής, διαγωνίσματα 

και προσομοιώσεις, σε όλα τα κεφάλαια της διδακτέας - εξεταστέας ύλης. 
 

Συνολικά  

Παρά το γεγονός ότι η προσέγγιση των μαθητών στο συγκεκριμένο μάθημα είναι κυρίως 

κειμενοκεντρική λόγων των απαιτήσεων του εξεταστικού συστήματος, ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε 

στην εμβάθυνση των εννοιών, στην ανάπτυξη της κριτικής κοινωνικής σκέψης, στην ανάλυση των 

κοινωνικών φαινομένων και προβλημάτων και στην αξιολόγηση και ερμηνεία των δεδομένων και των 

πληροφοριών που προέρχονται από διαφορετικές πηγές πληροφόρησης.  

 

1.3.8 Διδακτικό Αντικείμενο: Πολιτική Παιδεία -Κλάδος : ΠΕ80. 

Διδάσκουσα: Σβώλη Κωνσταντίνα 



Πρότυπο Λύκειο Ευαγγελικής Σχολής Σμύρνης 

Έκθεση Λειτουργίας Σχολικής Μονάδας 2020-2021. Άξονας 1 Σελ. 24/115 

 

Σχολικές τάξεις Α’ Λυκείου 

 

● Ολοκληρώθηκε η διδακτέα ύλη του γνωστικού αντικειμένου βάσει των σχετικών εγκυκλίων 

του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.  

● Η διδακτική διαδικασία οργανώθηκε ώστε να δοθεί βαρύτητα στην καλλιέργεια των 

δεξιοτήτων και ικανοτήτων των μαθητών μέσα από την αξιοποίηση παρουσιάσεων (ppt), 

ντοκιμαντέρ, αξιοποίηση εκπαιδευτικών βίντεο (Εκπαιδευτική τηλεόραση), ανάλυση 

αρθρογραφίας, ενδελεχή συζήτηση των θεμάτων και ανάλυση κοινωνικών πειραμάτων και 

μελέτη περιπτώσεων. 

● Έγινε επιλογή και ανάθεση εργασιών σε όλους τους μαθητές και τις μαθήτριες και δόθηκαν 

σχετικές οδηγίες για τις απαιτήσεις των εργασιών. Τελικός στόχος ήταν να τους δοθεί η 

δυνατότητα να παρουσιάσουν τις εργασίες τους έτσι ώστε να αναπτύξουν τις ήπιες δεξιότητές 

τους. Δεδομένου ότι το μάθημα της Πολιτικής Παιδείας μειώθηκε κατά μία ώρα σύμφωνα με 

το νέο αναλυτικό πρόγραμμα κάτι τέτοιο δεν κατέστη εφικτό σε όλα τα τμήματα, παρά μόνο 

στο Α2. 

● Ακολουθήθηκε το  μοντέλο της προφορικής παρουσίασης των σημαντικότερων σημείων του 

ερευνητικού έργου των μαθητών, χωρίς τη χρήση προγράμματος παρουσίασης (ppt). Έτσι, 

προωθήθηκε το μοντέλο της ανακαλυπτική μάθησης και της καλλιέργειας των ικανοτήτων 

και δεξιοτήτων των μαθητών. Έτσι, οι τελευταίοι ξεδίπλωσαν τις δεξιότητές τους με 

αποκαλυπτικό και ευρηματικό τρόπο και στο τέλος δέχθηκαν ανατροφοδότηση. 

● Η αξιολόγηση διενεργήθηκε καθ΄όλη τη διάρκεια των μαθημάτων με φύλλα εργασίας, 

ερωτήσεις σωστού – λάθους και πολλαπλής επιλογής και διαγωνίσματα σε όλα τα κεφάλαια 

της διδακτέας ύλης, αξιοποιώντας πάντοτε την ευελιξία που προσφέρει ο χαρακτήρας του 

συγκεκριμένου γνωστικού αντικειμένου.  

●  

 

1.4 Αναλυτικά, σχετικά με τους «Oμίλους» του δείκτη 1.στ του άξονα 1. 

1.4.1 Όμιλος Χημείας: Η χημεία in vivo, in vitro και in silicο  

(Υπεύθυνος καθηγητής: Χριστόδουλος Μακεδόνας (ΠΕ04.02) 

Ηλεκτρονικές Τάξεις:           https://www.myhaikuclass.com/cmak/chemclub2021  

(απαιτείται κωδικός πρόσβασης) 

                                            https://eclass.sch.gr/courses/EL526167/  

YouTube:                            https://www.youtube.com/channel/UCYPVPryy3Pj0AZRdyllM-4A 

Ο όμιλος περιλαμβάνει δύο θεματικές ενότητες: 

(i)      Η πρώτη ενότητα έχει ως κεντρική έννοια το πείραμα της χημείας. Οι μαθητές γνωρίζουν 

τις βασικές εργαστηριακές τεχνικές, τόσο της ανόργανης όσο και της ενόργανης ανάλυσης και μέσω 

αυτών εφαρμόζουν, συσχετίζουν και τελικά κατανοούν τις βασικές έννοιες της γενικής χημείας. 

https://www.myhaikuclass.com/cmak/chemclub2020
https://eclass.sch.gr/courses/EL526167/
https://www.youtube.com/channel/UCYPVPryy3Pj0AZRdyllM-4A
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(ii)      Η δεύτερη ενότητα έχει ως κεντρική ιδέα τις προσομοιώσεις σε ηλεκτρονικό υπολογιστή. Οι 

μαθητές γνωρίζουν πώς οι επιστήμονες σχεδιάζουν για παράδειγμα ένα νέο καταλύτη ή ένα νέο 

φάρμακο και πώς είναι δυνατόν να προβλεφθούν οι ιδιότητες ενώσεων που δεν έχουν συντεθεί 

ακόμα στο χημικό εργαστήριο. 

Παράλληλα γίνεται προετοιμασία των μαθητών του ομίλου προκειμένου να συμμετέχουν σε 

διαγωνισμούς, π.χ. Chemistry Rediscovered και Science on Stage. 

1.4.2  Όμιλος Κινηματογράφου 

Υπεύθυνοι καθηγητές: Ειρήνη Αρναούτη (ΠΕ06), Γεώργιος Θώδης (ΠΕ02), Ιωάννα 

Ψευτογιάννη (ΠΕ02) 

Συμμετέχοντες μαθητές/τριες: 9 από την Α’ και τη Β’ τάξη 

● Το περιεχόμενο του Ομίλου ήταν μία σύντομη παρουσίαση της ιστορίας του κινηματογράφου, 

παρουσίαση των τεχνικών του, πρακτική εξάσκηση των συμμετεχόντων στη συγγραφή 

σεναρίου και στη λήψη πλάνων και έπειτα η συγγραφή του δικού τους σεναρίου και η 

δημιουργία του storyboard. Επίσης, υλοποιήθηκαν δύο διαδικτυακές συναντήσεις με τον 

σκηνοθέτη κ. Απόστολο Νικολαΐδη, ο οποίος μίλησε στους συμμετέχοντες για τη δημιουργία 

ταινιών και μαζί επεξεργάστηκαν περαιτέρω το σενάριο και το storyboard τους, με την 

εφαρμογή της «μαιευτικής» μεθόδου. Τα γυρίσματα αναβλήθηκαν για το επόμενο σχολικό 

έτος, λόγω των περιοριστικών μέτρων της πανδημίας του Covid-19. 

● Ωστόσο, 3 συμμετέχοντες στον Όμιλο (1 από την Α’ και 2 από τη Β’ τάξη) συμμετείχαν με 

το καλλιτεχνικό βίντεο με τίτλο “‘Εστω και δια ολίγα λεπτά ευρέθησαν ελεύθεροι. Μαρσέλ 

Νατζαρί”, τη δημιουργία του οποίου επέβλεψε η υπεύθυνη του Ομίλου (Ειρήνη Αρναούτη, 

ΠΕ06), στον 7ο Μαθητικό Διαγωνισμό Δημιουργίας Ταινίας Μικρού Μήκους (βίντεο) με 

θέμα «Το Ολοκαύτωμα και οι Έλληνες Εβραίοι» 

(https://www.jewishmuseum.gr/mathitikos-diagonismos-dimioyrgias-vinteo-me-thema-to-

olokaytoma-21/).  

● Το βίντεο απέσπασε ΒΡΑΒΕΙΟ, σύμφωνα με το με αρ. πρωτ. 67459/Θ2/9-6-2021 έγγραφο 

του ΥΠΑΙΘ, και οι συμμετέχοντες θα κληθούν να συμμετάσχουν σε εκπαιδευτικό πρόγραμμα 

του Εβραϊκού Μουσείου Ελλάδος, το οποίο, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνει εκπαιδευτική 

επίσκεψη στο Κρατικό Μνημείο και Μουσείο του Άουσβιτς στην Πολωνία. Ο διαγωνισμός 

διοργανώνεται από το ΥΠΑΙΘ, την Εκπαιδευτική Ραδιοτηλεόραση και το Εβραϊκό Μουσείο 

Ελλάδος.  

1.4.3 Όμιλος Φιλαναγνωσίας 

Υπεύθυνες καθηγήτριες: Καρίμαλη Ευαγγελία, (ΠΕ02) & Τσαχτσαρλή Αικατερίνη. ΠΕ(02) 10 

μαθήτριες από την Α' και Β' Λυκείου 

● Στόχος μας υπήρξε η εξοικείωση των μαθητών με σύγχρονες μεθόδους ανάγνωσης, 

κατανόησης και ερμηνείας των λογοτεχνικών κειμένων (ερμηνευτική μέθοδος). Επιπλέον, 

εξετάζουμε σύγχρονες προσεγγίσεις ως προς την αναγνώριση αφηγηματικών στοιχείων 

πεζών κειμένων, αλλά και επιχειρούμε εκφραστικές ερμηνευτικές αναγνώσεις ποιημάτων. 

Μέχρι τώρα προσεγγίσαμε και αναλύσαμε διεξοδικά έργα του Γ. Βιζυηνού, του Μ. Χάκκα, του 

https://www.jewishmuseum.gr/mathitikos-diagonismos-dimioyrgias-vinteo-me-thema-to-olokaytoma-21/
https://www.jewishmuseum.gr/mathitikos-diagonismos-dimioyrgias-vinteo-me-thema-to-olokaytoma-21/
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Μ. Αναγνωστάκη κα. Στο πλαίσιο των διερευνήσεών μας καλέσαμε διαδικτυακά στις 

17/02/2021 την κυρία  Πηνελόπη Πετσίνη που σπούδασε φωτογραφία στην Αθήνα και στη 

Βρετανία (University of London, Goldsmiths College και University of Derby) με 

υποτροφία του Ι.Κ.Υ, διδάκτορα των τεχνών και των ανθρωπιστικών επιστημών με ειδίκευση 

στη φωτογραφία. Εργασίες της έχουν παρουσιαστεί σε συνέδρια και έχουν δημοσιευτεί σε 

επιστημονικά περιοδικά. Έχει επίσης επιμεληθεί σειρά εκθέσεων και εκδόσεων σχετικές με 

τη φωτογραφία και τις εικαστικές τέχνες. Επίσης είναι ερευνητική υπεύθυνη στο 

μεταδιδακτορικό πρόγραμμα "Η λογοκρισία στον κινηματογράφο και στις εικαστικές τέχνες" 

στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας του Παντείου Πανεπιστημίου. Το θέμα που 

της συζήτησης ήταν: «Η λογοκρισία στην Ελλάδα την περίοδο της δικτατορίας».  

● Επίσης στις 30/05/2021 πραγματοποιήθηκε συνάντηση του σχολικού ομίλου φιλαναγνωσίας 

με τη Λέσχη Ανάγνωσης του Συνδέσμου Αποφοίτων της Ευαγγελικής Σχολής με απώτερο 

σκοπό να συζητηθεί το βιβλίο του κυρίου Αλεξίου με τίτλο: «21 Ρωγμές στην Ιστορία του 

1821». 

● Μέσα από τη συνολική δράση του Ομίλου μας ενθαρρύνθηκαν οι μαθήτριες στη διεξαγωγή 

ομιλιών και στην παραγωγή γραπτού λόγου με αφόρμηση τα επιμέρους θέματα που 

διαπραγματευτήκαμε, ενώ παράλληλα εμπλουτίστηκε το γνωστικό και ανανεώθηκε το 

λογοτεχνικό οπτικό τους πεδίο.  https://eclass.sch.gr/courses/0551004303/  

1.4.4 Ρητορικός Όμιλος   

Υπεύθυνη Καθηγήτρια: Μαρία Λιτσάρδου (ΠΕ02) 

Τάξεις συμμετεχόντων μαθητών: Α΄ και Β΄ Λυκείου 

● Θεματική Ομίλου: Διδασκαλία και εξάσκηση της ρητορικής τέχνης (όπως Διττοί Λόγοι, 

Ερμηνευτική Ανάγνωση, Προτρεπτικός Λόγος). Οι ρητορικές ομάδες αποκτούν την 

ικανότητα να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις ενός ορθά διατυπωμένου και πειστικού Λόγου 

(ή Αντιλόγου), ασκούνται στην εκφορά δημόσιου λόγου και στον τρόπο παρουσίασής τους 

μπροστά σε κοινό, στο δημοκρατικό διάλογο, στην κατασκευή επιχειρήματος-

αντεπιχειρήματος, στην απαγγελία (ερμηνευτική/νοηματική ανάγνωση λογοτεχνικών 

κειμένων), αναπτύσσουν προβληματισμούς πάνω σε διαχρονικά ή σύγχρονα θέματα 

επικαιρότητας και ασκούνται στην άμεση αλλά τεκμηριωμένη και ευπρεπή αντιλογία. 

Λαμβάνουν μέρος σε διασχολικούς αγώνες ρητορικής τέχνης  και αποκτούν δεξιότητες 

χρήσιμες για έναν υπεύθυνο και ενημερωμένο πολίτη. 

http://lyk-evsch-n-smyrn.att.sch.gr/wordpress/?cat=22 

1.4.5 Όμιλος Μαθηματικών 

Υπεύθυνος Καθηγητής: Σωτήριος Χασάπης (ΠΕ03) 

Τάξεις συμμετεχόντων μαθητών: Α΄, Β΄, Γ’  Λυκείου 

● Ο όμιλος μαθηματικών λειτούργησε κάθε Πέμπτη και Παρασκευή 14.30-16.00. Οι 

εγγεγραμμένοι ήταν 34 μαθητές, από τους οποίους για το υποχρεωτικό δίωρο της Πέμπτης 

επιλέχθηκαν 20 μαθητές και διεξήχθησαν 31 εβδομαδιαίες συναντήσεις. Λόγω των 

περιοριστικών μέτρων οι δράσεις του ομίλου που αφορούσαν εξωτερικές επισκέψεις και 

συναντήσεις δεν έγιναν ή διεξήχθησαν διαδικτυακά. Σε συνεργασία με το Ίδρυμα Ερευνών 

Εικονική ξενάγηση-εκπαιδευτική επίσκεψη στο Ινστιτούτο Εφαρμοσμένων και 

https://eclass.sch.gr/courses/0551004303/
http://lyk-evsch-n-smyrn.att.sch.gr/wordpress/?cat=22
https://www.iacm.forth.gr/
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Υπολογιστικών Μαθηματικών του Ι.Τ.Ε., Ηράκλειο Κρήτης τη Δευτέρα 21 Δεκεμβρίου 

2020 13:00 από τον Senior Scientist και διευθυντή του Ινστιτούτου Δρ.Παναγιώτη 

Παπαδάκη, σε κλειδωμένη αίθουσα webex/zoom  

https://eclass.sch.gr/.../%CE%99%CE%A4%CE%95%20-%20%CE%99….  

● Οι συμμετέχοντες μαθητές, που δεν ήταν μόνο μαθητές του ομίλου, αλλά και άλλοι μαθητές 

και καθηγητές του σχολείου. Συνολικά συμμετείχαν 103 άτομα. Οι μαθητές μετά το πέρας 

της εκδήλωσης ζητήθηκε να συμπληρώσουν ειδικό ερωτηματολόγιο ανώνυμα στην η-τάξη, 

σχετικά με την εκδήλωση αυτή και τον προγραμματισμό άλλων εκδηλώσεων στη συνέχεια. 

● Μέσω του ομίλου οι μαθητές συμμετείχαν επίσης σε Μαθηματικούς διαγωνισμούς που 

οργάνωση η Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία και υπήρχαν Χάλκινο μετάλλιο για μαθητή μας 

στην 61η Διεθνή Ολυμπιάδα Μαθηματικών 2020, Χάλκινο μετάλλιο σε μαθητή – απόφοιτό 

μας στην Διεθνή Ολυμπιάδα Μαθηματικών 2021, Χρυσό μετάλλιο μαθητή μας στην Εθνική 

Ολυμπιάδα Μαθηματικών «Ο Αρχιμήδης 2021», 11 Επιτυχόντες μαθητές στον πανελλήνιο 

διαγωνισμό Μαθηματικών «Ο Θαλής 2021» που συμμετείχαν στην Εθνική Ολυμπιάδα 

Μαθηματικών. 

● Διοργάνωση 81ης Εθνικής Ολυμπιάδας Μαθηματικών «Ο Αρχιμήδης 2021». 

 

1.5 Αναλυτικά, σχετικά με τις «Σχολικές δραστηριότητες και τα προγράμματα» του 

δείκτη 1.στ του άξονα 1. 

1.5.1 Δημιουργία της σχολικής ηλεκτρονικής εφημερίδας ‘Ευαγγελιοφόρος’ 

Υπεύθυνη Καθηγήτρια : Τσαχτσαρλή Κ. (ΠΕ02) 

http://lyk-evsch-n-smyrn.att.sch.gr/efimerida/ 

● Οι μαθητές της σχολικής μονάδας συνεργάστηκαν για την επιλογή ονόματος της εφημερίδας, 

δημιούργησαν το λογότυπό της, συνέταξαν τα άρθρα τους και στη συνέχεια τα δημοσίευσαν  

στην ηλεκτρονική σχολική εφημερίδα. Επέλεξαν τη  θεματολογία και αυτενέργησαν και ως 

προς την εικαστική πλαισίωση της αρθρογραφίας τους. Είχαν τη δυνατότητα να εκφράσουν 

τους προβληματισμούς, τα ενδιαφέροντα και τις σκέψεις τους αλλά και να αποτυπώσουν την 

επίκαιρη κοινωνική πραγματικότητα. Ανέπτυξαν δεξιότητες σχετικά με τη σύνταξη του 

ηλεκτρονικού δημοσιογραφικού λόγου και  προβληματιστηκαν για τους τρόπους προώθησής 

του. Ενισχύθηκε η κοινωνιογλωσσική ανάπτυξή τους ώστε ο παραγόμενος γραπτός τους 

λόγος να ανταποκρίνεται σε ποικίλες επικοινωνιακές περιστάσεις. Επίσης εκφράστηκαν 

εικαστικά τόσο μέσα από ατομικές όσο και από συνεργατικές δημιουργίες. Δημιουργήθηκαν 

οι προϋποθέσεις για τη διάχυση του μαθητικού δημοσιογραφικού λόγου  στην ευρύτερη 

εκπαιδευτική κοινότητα ενώ υπήρξε η δυνατότητα για θετική αλληλεπίδραση ανάμεσα στα 

μέλη της σχολικής μονάδας στο πλαίσιο ενός διαρκούς γόνιμου διαλόγου. Επιπρόσθετα μέλη 

της δημοσιογραφικής ομάδας συναντήθηκαν εξ αποστάσεως και πήραν συνέντευξη από τον 

καθηγητή του τμήματος Ιστορίας-Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου της Κύπρου, κύριο 

Παπαπολυβίου Πέτρο προκειμένου να διερευνήσουν τη συμβολή των Κυπρίων στην 

Επανάσταση του 1821:  http://lyk-evsch-n-smyrn.att.sch.gr/efimerida/?p=1291  

https://www.iacm.forth.gr/
https://eclass.sch.gr/modules/document/file.php/0551004280/ΙΤΕ%20-%20ΙΕΥΜ.pdf?fbclid=IwAR3wESrEr6ED_4qJj8GVpcY1UEbccABQtt7y6a5z6RNFuftP_1wnlQOQijY
http://lyk-evsch-n-smyrn.att.sch.gr/wordpress/?p=8434
http://lyk-evsch-n-smyrn.att.sch.gr/wordpress/?p=8434
http://lyk-evsch-n-smyrn.att.sch.gr/wordpress/?p=9810
http://lyk-evsch-n-smyrn.att.sch.gr/wordpress/?p=9810
http://www.hms.gr/?q=node/1774
http://www.hms.gr/?q=node/1774
http://www.hms.gr/?q=node/1763
http://www.hms.gr/?q=node/1763
http://www.hms.gr/?q=node/1765
http://lyk-evsch-n-smyrn.att.sch.gr/efimerida/
http://lyk-evsch-n-smyrn.att.sch.gr/efimerida/?p=1291
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1.5.2  Συμμετοχή με μαθητές στο 3ο Μαθητικό Συνέδριο Έρευνας και Επιστήμης (9-11 

Απριλίου 2021, ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος).  

Υπεύθυνες Καθηγήτριες : Αγγελίδου, Χ. (ΠΕ04.02) & Διακόνου, Μ. (ΠΕ04.01) 

● Τίτλος εισήγησης: «Μελέτη χημικών και φυσικών ιδιοτήτων υδατικών διαλυμάτων χαμηλής 

συγκέντρωσης» (http://www.scrs.edu.gr/el/static/schedule)  

1.5.3 Προετοιμασία δημιουργίας ντοκιμαντέρ μικρού μήκους  

Υπεύθυνοι καθηγητές: Ειρήνη Αρναούτη (ΠΕ06), Γεώργιος Θώδης (ΠΕ02) 

Διοργάνωση: ΥΠΑΙΘ, Εκπαιδευτική Ραδιοτηλεόραση & Εβραϊκό Μουσείο Ελλάδος 

● Τίτλος “Ζάκυνθος, το Νησί των Δικαίων” (https://www.youtube.com/watch?v=dlhb2-

wOipE) για τη συμμετοχή 3 μαθητών/τριών της Β’ τάξης στον 7ο Μαθητικό Διαγωνισμό 

Δημιουργίας Ταινίας Μικρού Μήκους (βίντεο) με θέμα «Το Ολοκαύτωμα και οι Έλληνες 

Εβραίοι» 

(https://www.jewishmuseum.gr/mathitikos-diagonismos-dimioyrgias-vinteo-me-thema-to-

olokaytoma-21/).  

1.5.4 Συμμετοχή στις δράσεις του Ευρωπαϊκού έργου «Reflecting 4 Change (R4C)» 

Συντονίστρια για την υλοποίηση των δράσεων του έργου : Παναγιώτα Αργύρη. Η παιδαγωγική 

ομάδα του έργου: Χρήστος Φανίδης, ΠΕ04, Μαρία Λιτσάρδου, ΠΕ02, Σωτήριος Χασάπης, 

ΠΕ03, Γεώργιος Σάρλας, ΠΕ11, Χρυσή Αγγελίδου, ΠΕ04. Θεματική των δράσεων : Κλιματική 

αλλαγή & διατροφή. 

«Reflecting 4 Change (R4C)» με Grant Agreement, number: 612879-R4C (το οποίο αποτελεί 

συνέχεια του έργου «Open Schools for Open Societies-OSOS») με έναρξη 01-11-2019 και λήξη 

31-10-2021 στο οποίο συμμετέχει το ΙΕΠ κατόπιν έγκρισης με την Πράξη 32/01-08-2019 του 

Δ.Σ. του ΙΕΠ, το Πρότυπο ΓΕΛ Ευαγγελικής Σχολής Σμύρνης έχει επιλεγεί να συμμετέχει 

(σύμφωνα με την αναρτητέα στο διαδίκτυο απόφαση ΙΕΠ με αριθμός Πρωτοκόλλου: 12509/27-11-

2020). Στα παραδοτέα του έργου είναι αγώνας αντιλογίας των μαθητών με θέμα: « Η κλιματική 

αλλαγή επηρεάζεται καθοριστικά από τις διατροφικές μας προτιμήσεις και επιλογές».  

https://portal.opendiscoveryspace.eu/en/osos-project/apotypoma-tis-diatrofis-stin-

klimatiki-allagi-863710 

https://youtu.be/bz2-NV18mmw  

http://lyk-evsch-n-smyrn.att.sch.gr/wordpress/?p=9677  

Τάξεις συμμετεχόντων μαθητών: Α΄ και Β΄ Λυκείου.  

Υπεύθυνη καθηγήτρια Αγώνα Αντιλογίας : Μαρία Λιτσάρδου (ΠΕ02) 

Συντονίστρια του Ευρωπαϊκού Έργου : Παναγιώτα Αργύρη (ΠΕ03) 

● Στα παραδοτέα του έργου είναι και η δημιουργία σεναρίου και υλοποίηση ταινίας μικρού 

μήκους, με τίτλο “Μεσογειακή διατροφή - Υγιεινή και βιώσιμη”. Μέσω της δημιουργικής 

καλλιτεχνικής έκφρασης  προσεγγίζουν την παγκόσμια πρόκληση της κλιματικής αλλαγής σε 

http://www.scrs.edu.gr/el/static/schedule
https://www.youtube.com/watch?v=dlhb2-wOipE
https://www.youtube.com/watch?v=dlhb2-wOipE
https://www.jewishmuseum.gr/mathitikos-diagonismos-dimioyrgias-vinteo-me-thema-to-olokaytoma-21/
https://www.jewishmuseum.gr/mathitikos-diagonismos-dimioyrgias-vinteo-me-thema-to-olokaytoma-21/
https://portal.opendiscoveryspace.eu/en/osos-project/apotypoma-tis-diatrofis-stin-klimatiki-allagi-863710
https://portal.opendiscoveryspace.eu/en/osos-project/apotypoma-tis-diatrofis-stin-klimatiki-allagi-863710
https://youtu.be/bz2-NV18mmw
http://lyk-evsch-n-smyrn.att.sch.gr/wordpress/?p=9677
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σχέση με την διατροφή. Στόχος είναι η ανάδειξη της μεσογειακής διατροφής, όχι μόνο ως 

υγιεινή αλλά και ως βιώσιμη.  https://youtu.be/wOEgwAknCnA 

Μαθητές: Βασσάλος Δημήτρης Β1, Καντιάνης Παντελής Β2, Κανταρτζής Σπύρος Β2. 

Υπεύθυνος Εκπαιδευτικός : Σάρλας Γ. (ΠΕ11)  

1.5.5 Συμμετοχή στην πιλοτική εφαρμογή του Ευρωπαϊκού έργου GA STEM 

 https://gastem.pixel-online.org/project-description.php   2018-1-FI01-KA201-047215 που 

εισαγάγει την τέχνη, ώστε να εξασφαλίσει την ανάπτυξη δεξιοτήτων STEM μέσα από την μάθηση με 

βάση το παιχνίδι. 

Υπεύθυνη Εκπαιδευτικός: Παναγιώτα Αργύρη, (ΠΕ03) 

● Σεπτέμβριος 2020-Δεκέμβριος 2020: Πιλοτική εφαρμογή της μεθοδολογίας του έργου στο 

τμήμα Β3 στο μάθημα της γεωμετρίας: 

● Οι μαθητές χωρίζονται σε 3-4 ομάδες (8-9 άτομα). Κάθε ομάδα μελετά τα παιχνίδια στην 

πλατφόρμα του εργου https://sites.google.com/view/gastem-mini-game/home  και είτε 

τροποποιεί το ήδη υπάρχον υλικό ή το εφαρμόζει αυτούσιο ή το πιο σημαντικό που αποτελεί 

και ζητούμενο είναι να δημιουργήσει/ σχεδιάσει ένα νέο παιχνίδι με βάση την Τέχνη και τα 

Μαθηματικά. Η κάθε ομάδα παρουσιάζει το παιχνίδι στην ολομέλεια (στις υπόλοιπες ομάδες) 

και του εμπλέκει στην υλοποίηση του.  

Βεβαίωση Αργύρη Παναγιώτα: https://bit.ly/3p8OB2d  

1.5.6 Συμμετοχή  Europeana DSI-4 project, 

https://teachwitheuropeana.eun.org/  

Υπεύθυνη Εκπαιδευτικός: Παναγιώτα Αργύρη, (ΠΕ03) 

 Ως μέλος του Europeana Teachers Group 2020-21 εφαρμόστηκαν στα τμήματα Α1, Β1, Β3 

σχολικές δραστηριότητες για την αξιοποίηση της ψηφιακής πολιτιστικής κληρονομιάς στην 

δημιουργία καινοτόμων μαθησιακών διδακτικών εργαλείων για τα μαθηματικά, που θα 

ενισχύσουν δεξιότητες συλλογισμού και αναλυτικής κριτικής ικανότητας των μαθητών. 

Τα αποτελέσματα έχουν δημοσιευτεί: 

https://blogs.eun.org/teachwitheuropeana/stories-of-implementation/soi-key-

competences/soi-cultural-awareness-and-expression/implementation-of-jobs-from-the-

dusty-pages-of-history-to-modern-times-soi-gr-206/ 

https://blogs.eun.org/teachwitheuropeana/stories-of-implementation/soi-type-of-

implementation/soi-online/implementation-of-earthquest-virtual-global-adventure-soi-gr-

208/ 

https://youtu.be/wOEgwAknCnA
https://gastem.pixel-online.org/project-description.php
https://bit.ly/3p8OB2d
https://teachwitheuropeana.eun.org/
https://blogs.eun.org/teachwitheuropeana/stories-of-implementation/soi-key-competences/soi-cultural-awareness-and-expression/implementation-of-jobs-from-the-dusty-pages-of-history-to-modern-times-soi-gr-206/
https://blogs.eun.org/teachwitheuropeana/stories-of-implementation/soi-key-competences/soi-cultural-awareness-and-expression/implementation-of-jobs-from-the-dusty-pages-of-history-to-modern-times-soi-gr-206/
https://blogs.eun.org/teachwitheuropeana/stories-of-implementation/soi-key-competences/soi-cultural-awareness-and-expression/implementation-of-jobs-from-the-dusty-pages-of-history-to-modern-times-soi-gr-206/
https://blogs.eun.org/teachwitheuropeana/stories-of-implementation/soi-type-of-implementation/soi-online/implementation-of-earthquest-virtual-global-adventure-soi-gr-208/
https://blogs.eun.org/teachwitheuropeana/stories-of-implementation/soi-type-of-implementation/soi-online/implementation-of-earthquest-virtual-global-adventure-soi-gr-208/
https://blogs.eun.org/teachwitheuropeana/stories-of-implementation/soi-type-of-implementation/soi-online/implementation-of-earthquest-virtual-global-adventure-soi-gr-208/
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1.5.7 Συμμετοχή του Πρότυπου ΓΕΛ Ευαγγελικής, στο Ευρωπαϊκό έργο H20 SALL: Ένα 

ευρωπαϊκό έργο για «ανοικτά σχολεία» Schools as Living Labs - Τα σχολεία ως «ζωντανά 

εργαστήρια», 

Στο πρόγραμμα συμμετέχει η κα Αργύρη Παναγιώτα (ΠΕ03) με αειφόρο ανάπτυξη και διατροφή, 

η κα Αγγελίδου Χρυσή (ΠΕ04.01) με Χημεία Τροφίμων: Πρόσθετα-Συντηρητικά-Χρωστικές 

και Υγεία και ο κ.Σάρλας Γιώργος με την Μεσογειακή διατροφή. 

 Περιλαμβάνει i) καινοτόμες διεπιστημονικές εκπαιδευτικές δράσεις, ii) δράσεις μαζί με την 

τοπική κοινωνία, όχι «παραδοσιακές» αυστηρά εντός του σχολείου, iii) θεματική εστίαση στο 

σύστημα της τροφής φέτος και εν μέρει του χρόνου (αργότερα και άλλες θεματικές 

περιοχές). Στο πρόγραμμα συμμετέχει η κα Αργύρη Παναγιώτα (ΠΕ03) με αειφόρο 

ανάπτυξη και διατροφή, η κα Αγγελίδου Χρυσή (ΠΕ04.01) με Χημεία Τροφίμων: Πρόσθετα-

Συντηρητικά-Χρωστικές και Υγεία και ο κ.Σάρλας Γιώργος με την Μεσογειακή διατροφή.  

1.5.8 Διαδικτυακές εκδηλώσεις για τη σύνδεση της εκπαίδευσης με την εργασία, για την 

οργάνωση και τον συντονισμό μιας σειράς διαδικτυακών εκδηλώσεων 

Υπεύθυνη εκπαιδευτικός : Παναγιώτα Αργύρη, (ΠΕ03) 

 Συνεργαζόμενοι Φορείς: Δήμος Νέας Σμύρνης, Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων Λυκείου 

Ευαγγελικής Σχολής, Σύνδεσμος Αποφοίτων της Ευαγγελικής Σχολής και το Παιδαγωγικό 

Τμήμα Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου 

Αθηνών (ΕΚΠΑ). 

05/12/2020 : Πράσινα Επαγγέλματα 

https://neasmyrni.gr/event/1h-diadiktiaki-synanthsh-prassina-

epagelmata/?fbclid=IwAR1pLOgsN4ZCd2ZU2fmZ1NkQUaS1nH6cd7QgrUNpfy1i7MuSNAQN

p-062Zg  

http://lyk-evsch-n-

smyrn.att.sch.gr/wordpress/?p=8867&fbclid=IwAR3LCEa7v0adDpqIOPIC8rg9HdcjmMa1Q4i

n8f1qcExRo0rKQP2eD1w_h9E  

http://lyk-evsch-n-smyrn.att.sch.gr/wordpress/?p=8813  

 

16/1/2021: Τα Επαγγέλματα στην Ψηφιακή Εποχή του 21ου αιώνα 

http://lyk-evsch-n-smyrn.att.sch.gr/wordpress/?p=8987  

http://lyk-evsch-n-smyrn.att.sch.gr/wordpress/?p=9001  

https://neasmyrni.gr/event/2o-webinar-syndesis-ekpaideysis-kai-ergasias/  

https://www.star.gr/lifestyle/exodos/528594/dwrean-diadiktyakh-synanthsh-gia-thn-

pshfiakh-epoxh?fbclid=IwAR11g3r9pdBA9l72m5lG-2_2hY9SiNuAqyN8g2NfB7SoyR1-

wFhIB1JTmFo  

https://www.ertnews.gr/eidiseis/ellada/kinonia/dorean-webinars-epaggelmatikoy-

prosanatolismoy-apo-tin-eyaggeliki-

scholi/?fbclid=IwAR1pLOgsN4ZCd2ZU2fmZ1NkQUaS1nH6cd7QgrUNpfy1i7MuSNAQNp-

062Zg  

https://neasmyrni.gr/event/1h-diadiktiaki-synanthsh-prassina-epagelmata/?fbclid=IwAR1pLOgsN4ZCd2ZU2fmZ1NkQUaS1nH6cd7QgrUNpfy1i7MuSNAQNp-062Zg
https://neasmyrni.gr/event/1h-diadiktiaki-synanthsh-prassina-epagelmata/?fbclid=IwAR1pLOgsN4ZCd2ZU2fmZ1NkQUaS1nH6cd7QgrUNpfy1i7MuSNAQNp-062Zg
https://neasmyrni.gr/event/1h-diadiktiaki-synanthsh-prassina-epagelmata/?fbclid=IwAR1pLOgsN4ZCd2ZU2fmZ1NkQUaS1nH6cd7QgrUNpfy1i7MuSNAQNp-062Zg
http://lyk-evsch-n-smyrn.att.sch.gr/wordpress/?p=8867&fbclid=IwAR3LCEa7v0adDpqIOPIC8rg9HdcjmMa1Q4in8f1qcExRo0rKQP2eD1w_h9E
http://lyk-evsch-n-smyrn.att.sch.gr/wordpress/?p=8867&fbclid=IwAR3LCEa7v0adDpqIOPIC8rg9HdcjmMa1Q4in8f1qcExRo0rKQP2eD1w_h9E
http://lyk-evsch-n-smyrn.att.sch.gr/wordpress/?p=8867&fbclid=IwAR3LCEa7v0adDpqIOPIC8rg9HdcjmMa1Q4in8f1qcExRo0rKQP2eD1w_h9E
http://lyk-evsch-n-smyrn.att.sch.gr/wordpress/?p=8813
http://lyk-evsch-n-smyrn.att.sch.gr/wordpress/?p=8987
http://lyk-evsch-n-smyrn.att.sch.gr/wordpress/?p=9001
https://neasmyrni.gr/event/2o-webinar-syndesis-ekpaideysis-kai-ergasias/
https://www.star.gr/lifestyle/exodos/528594/dwrean-diadiktyakh-synanthsh-gia-thn-pshfiakh-epoxh?fbclid=IwAR11g3r9pdBA9l72m5lG-2_2hY9SiNuAqyN8g2NfB7SoyR1-wFhIB1JTmFo
https://www.star.gr/lifestyle/exodos/528594/dwrean-diadiktyakh-synanthsh-gia-thn-pshfiakh-epoxh?fbclid=IwAR11g3r9pdBA9l72m5lG-2_2hY9SiNuAqyN8g2NfB7SoyR1-wFhIB1JTmFo
https://www.star.gr/lifestyle/exodos/528594/dwrean-diadiktyakh-synanthsh-gia-thn-pshfiakh-epoxh?fbclid=IwAR11g3r9pdBA9l72m5lG-2_2hY9SiNuAqyN8g2NfB7SoyR1-wFhIB1JTmFo
https://www.ertnews.gr/eidiseis/ellada/kinonia/dorean-webinars-epaggelmatikoy-prosanatolismoy-apo-tin-eyaggeliki-scholi/?fbclid=IwAR1pLOgsN4ZCd2ZU2fmZ1NkQUaS1nH6cd7QgrUNpfy1i7MuSNAQNp-062Zg
https://www.ertnews.gr/eidiseis/ellada/kinonia/dorean-webinars-epaggelmatikoy-prosanatolismoy-apo-tin-eyaggeliki-scholi/?fbclid=IwAR1pLOgsN4ZCd2ZU2fmZ1NkQUaS1nH6cd7QgrUNpfy1i7MuSNAQNp-062Zg
https://www.ertnews.gr/eidiseis/ellada/kinonia/dorean-webinars-epaggelmatikoy-prosanatolismoy-apo-tin-eyaggeliki-scholi/?fbclid=IwAR1pLOgsN4ZCd2ZU2fmZ1NkQUaS1nH6cd7QgrUNpfy1i7MuSNAQNp-062Zg
https://www.ertnews.gr/eidiseis/ellada/kinonia/dorean-webinars-epaggelmatikoy-prosanatolismoy-apo-tin-eyaggeliki-scholi/?fbclid=IwAR1pLOgsN4ZCd2ZU2fmZ1NkQUaS1nH6cd7QgrUNpfy1i7MuSNAQNp-062Zg
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https://oer.ellak.gr/2021/01/11/21centuryjobs/?fbclid=IwAR1-k2LSa0n1WeyBz-

f03fRS9W6q_iBUFIqEVIyUEVoSepAtRCje2savCzQ  

 

06/02/2021: Επιχειρηματικότητα : Μία καινοτόμα προσέγγιση στην επαγγελματική 

σταδιοδρομία των νέων. 

http://lyk-evsch-n-smyrn.att.sch.gr/wordpress/?p=9015  

http://lyk-evsch-n-smyrn.att.sch.gr/wordpress/?p=9036  

https://www.ert.gr/eidiseis/oikonomia/elladaoikonomia/dorean-webinar-gia-tin-

epicheirimatikotita-sti-nea-epochi/?fbclid=IwAR1XralMv-

iNQGwBRY8WmpGj0H5MH24UYZ63npnOL2SkrshkFOL57YylE08 

https://openbusiness.ellak.gr/2021/02/03/3i-diadiktiaki-sinantisi-me-thema-

epichirimatikotita-mia-kenotoma-prosengisi-stin-epangelmatiki-stadiodromia-ton-neon-

savvato-6-fevrouariou-2021-17-30-19-00/ 

https://www.sch.gr/epicheirimatikotita-mia-kainotoma-prosengisi-stin-epangelmatiki-

stadiodromia-ton-neon/ 

https://neasmyrni.gr/event/3h-diadik-ekdhllwsi-ekpaideysis-ergasias/  

 

20/02/2021: Επαγγέλματα στη νέα εποχή των ΜΜΕ και της κοινωνικής δικτύωσης 

http://lyk-evsch-n-smyrn.att.sch.gr/wordpress/?p=9219 

http://lyk-evsch-n-smyrn.att.sch.gr/wordpress/?p=9162  

https://www.sch.gr/epangelmata-sti-nea-epochi-ton-meson-mazikis-enimerosis-kai-tis-

koinonikis-diktyosis/  

https://www.star.gr/lifestyle/exodos/533754/epaggelmata-sth-nea-epoxh-twn-meswn-

mazikhs-enhmerwshs 

 

20/03/2021: Επαγγέλματα Υγείας 

http://lyk-evsch-n-smyrn.att.sch.gr/wordpress/?p=9327  

http://lyk-evsch-n-smyrn.att.sch.gr/wordpress/?p=9399 

https://www.sch.gr/epangelmata-

ygeias/?fbclid=IwAR2ETA7i66JC_7fq26GDxza29TSj2fXkMO13ItzFKRXUobE9YlKcNcuVg7

A 

 

10/04/2021: Τα Επαγγέλματα της Γαλάζιας Οικονομίας 

https://www.ertnews.gr/eidiseis/ellada/kinonia/webinar-epaggelmatikoy-prosanatolismoy-gia-

ta-epaggelmata-tis-thalassias-oikonomias/?fbclid=IwAR0wQt-

Zk6uccr8ENWl9lTGH94aLIoU4pZpclyjVwaGzEyBkLkuO1JyG0DU 

https://oer.ellak.gr/2021/01/11/21centuryjobs/?fbclid=IwAR1-k2LSa0n1WeyBz-f03fRS9W6q_iBUFIqEVIyUEVoSepAtRCje2savCzQ
https://oer.ellak.gr/2021/01/11/21centuryjobs/?fbclid=IwAR1-k2LSa0n1WeyBz-f03fRS9W6q_iBUFIqEVIyUEVoSepAtRCje2savCzQ
http://lyk-evsch-n-smyrn.att.sch.gr/wordpress/?p=9015
http://lyk-evsch-n-smyrn.att.sch.gr/wordpress/?p=9036
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.ert.gr%2Feidiseis%2Foikonomia%2Felladaoikonomia%2Fdorean-webinar-gia-tin-epicheirimatikotita-sti-nea-epochi%2F%3Ffbclid%3DIwAR1-k2LSa0n1WeyBz-f03fRS9W6q_iBUFIqEVIyUEVoSepAtRCje2savCzQ&h=AT0ir1aFHnEMoE9FerQPg_mROKiUb2Swl4gFm0qfbV9nDdGkQlRkmv5GO23BaE9DonsoLJwDWv-QSQwSBzqnxhS8Rod9Lcxxj6GL0y1ovFwaGSxz25muS-x7jqEzr84SaCKvuA
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.ert.gr%2Feidiseis%2Foikonomia%2Felladaoikonomia%2Fdorean-webinar-gia-tin-epicheirimatikotita-sti-nea-epochi%2F%3Ffbclid%3DIwAR1-k2LSa0n1WeyBz-f03fRS9W6q_iBUFIqEVIyUEVoSepAtRCje2savCzQ&h=AT0ir1aFHnEMoE9FerQPg_mROKiUb2Swl4gFm0qfbV9nDdGkQlRkmv5GO23BaE9DonsoLJwDWv-QSQwSBzqnxhS8Rod9Lcxxj6GL0y1ovFwaGSxz25muS-x7jqEzr84SaCKvuA
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.ert.gr%2Feidiseis%2Foikonomia%2Felladaoikonomia%2Fdorean-webinar-gia-tin-epicheirimatikotita-sti-nea-epochi%2F%3Ffbclid%3DIwAR1-k2LSa0n1WeyBz-f03fRS9W6q_iBUFIqEVIyUEVoSepAtRCje2savCzQ&h=AT0ir1aFHnEMoE9FerQPg_mROKiUb2Swl4gFm0qfbV9nDdGkQlRkmv5GO23BaE9DonsoLJwDWv-QSQwSBzqnxhS8Rod9Lcxxj6GL0y1ovFwaGSxz25muS-x7jqEzr84SaCKvuA
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fopenbusiness.ellak.gr%2F2021%2F02%2F03%2F3i-diadiktiaki-sinantisi-me-thema-epichirimatikotita-mia-kenotoma-prosengisi-stin-epangelmatiki-stadiodromia-ton-neon-savvato-6-fevrouariou-2021-17-30-19-00%2F%3Ffbclid%3DIwAR1icpV_sdwpIh7nfj_OgV16qmD7ET_RAmFHVGOUss8C5dogAiqyS-d0YVo&h=AT0ir1aFHnEMoE9FerQPg_mROKiUb2Swl4gFm0qfbV9nDdGkQlRkmv5GO23BaE9DonsoLJwDWv-QSQwSBzqnxhS8Rod9Lcxxj6GL0y1ovFwaGSxz25muS-x7jqEzr84SaCKvuA
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fopenbusiness.ellak.gr%2F2021%2F02%2F03%2F3i-diadiktiaki-sinantisi-me-thema-epichirimatikotita-mia-kenotoma-prosengisi-stin-epangelmatiki-stadiodromia-ton-neon-savvato-6-fevrouariou-2021-17-30-19-00%2F%3Ffbclid%3DIwAR1icpV_sdwpIh7nfj_OgV16qmD7ET_RAmFHVGOUss8C5dogAiqyS-d0YVo&h=AT0ir1aFHnEMoE9FerQPg_mROKiUb2Swl4gFm0qfbV9nDdGkQlRkmv5GO23BaE9DonsoLJwDWv-QSQwSBzqnxhS8Rod9Lcxxj6GL0y1ovFwaGSxz25muS-x7jqEzr84SaCKvuA
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fopenbusiness.ellak.gr%2F2021%2F02%2F03%2F3i-diadiktiaki-sinantisi-me-thema-epichirimatikotita-mia-kenotoma-prosengisi-stin-epangelmatiki-stadiodromia-ton-neon-savvato-6-fevrouariou-2021-17-30-19-00%2F%3Ffbclid%3DIwAR1icpV_sdwpIh7nfj_OgV16qmD7ET_RAmFHVGOUss8C5dogAiqyS-d0YVo&h=AT0ir1aFHnEMoE9FerQPg_mROKiUb2Swl4gFm0qfbV9nDdGkQlRkmv5GO23BaE9DonsoLJwDWv-QSQwSBzqnxhS8Rod9Lcxxj6GL0y1ovFwaGSxz25muS-x7jqEzr84SaCKvuA
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.sch.gr%2Fepicheirimatikotita-mia-kainotoma-prosengisi-stin-epangelmatiki-stadiodromia-ton-neon%2F%3Ffbclid%3DIwAR1iVhh46mfIB6FMA4IMgqQ9gQfYieEFXp9qC_DI7cATicK048fXHBUtpJg&h=AT0ir1aFHnEMoE9FerQPg_mROKiUb2Swl4gFm0qfbV9nDdGkQlRkmv5GO23BaE9DonsoLJwDWv-QSQwSBzqnxhS8Rod9Lcxxj6GL0y1ovFwaGSxz25muS-x7jqEzr84SaCKvuA
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.sch.gr%2Fepicheirimatikotita-mia-kainotoma-prosengisi-stin-epangelmatiki-stadiodromia-ton-neon%2F%3Ffbclid%3DIwAR1iVhh46mfIB6FMA4IMgqQ9gQfYieEFXp9qC_DI7cATicK048fXHBUtpJg&h=AT0ir1aFHnEMoE9FerQPg_mROKiUb2Swl4gFm0qfbV9nDdGkQlRkmv5GO23BaE9DonsoLJwDWv-QSQwSBzqnxhS8Rod9Lcxxj6GL0y1ovFwaGSxz25muS-x7jqEzr84SaCKvuA
https://neasmyrni.gr/event/3h-diadik-ekdhllwsi-ekpaideysis-ergasias/
http://lyk-evsch-n-smyrn.att.sch.gr/wordpress/?p=9219
http://lyk-evsch-n-smyrn.att.sch.gr/wordpress/?p=9162
https://www.sch.gr/epangelmata-sti-nea-epochi-ton-meson-mazikis-enimerosis-kai-tis-koinonikis-diktyosis/
https://www.sch.gr/epangelmata-sti-nea-epochi-ton-meson-mazikis-enimerosis-kai-tis-koinonikis-diktyosis/
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.star.gr%2Flifestyle%2Fexodos%2F533754%2Fepaggelmata-sth-nea-epoxh-twn-meswn-mazikhs-enhmerwshs%3Ffbclid%3DIwAR20YoiMlq1n2vDgIQTH8kmu_Na2YiwBbSqPydddBU6B5g8VLOYw1FVmE10&h=AT0ir1aFHnEMoE9FerQPg_mROKiUb2Swl4gFm0qfbV9nDdGkQlRkmv5GO23BaE9DonsoLJwDWv-QSQwSBzqnxhS8Rod9Lcxxj6GL0y1ovFwaGSxz25muS-x7jqEzr84SaCKvuA
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.star.gr%2Flifestyle%2Fexodos%2F533754%2Fepaggelmata-sth-nea-epoxh-twn-meswn-mazikhs-enhmerwshs%3Ffbclid%3DIwAR20YoiMlq1n2vDgIQTH8kmu_Na2YiwBbSqPydddBU6B5g8VLOYw1FVmE10&h=AT0ir1aFHnEMoE9FerQPg_mROKiUb2Swl4gFm0qfbV9nDdGkQlRkmv5GO23BaE9DonsoLJwDWv-QSQwSBzqnxhS8Rod9Lcxxj6GL0y1ovFwaGSxz25muS-x7jqEzr84SaCKvuA
http://lyk-evsch-n-smyrn.att.sch.gr/wordpress/?p=9327
http://lyk-evsch-n-smyrn.att.sch.gr/wordpress/?p=9399
https://www.sch.gr/epangelmata-ygeias/?fbclid=IwAR2ETA7i66JC_7fq26GDxza29TSj2fXkMO13ItzFKRXUobE9YlKcNcuVg7A
https://www.sch.gr/epangelmata-ygeias/?fbclid=IwAR2ETA7i66JC_7fq26GDxza29TSj2fXkMO13ItzFKRXUobE9YlKcNcuVg7A
https://www.sch.gr/epangelmata-ygeias/?fbclid=IwAR2ETA7i66JC_7fq26GDxza29TSj2fXkMO13ItzFKRXUobE9YlKcNcuVg7A
https://www.ertnews.gr/eidiseis/ellada/kinonia/webinar-epaggelmatikoy-prosanatolismoy-gia-ta-epaggelmata-tis-thalassias-oikonomias/?fbclid=IwAR0wQt-Zk6uccr8ENWl9lTGH94aLIoU4pZpclyjVwaGzEyBkLkuO1JyG0DU
https://www.ertnews.gr/eidiseis/ellada/kinonia/webinar-epaggelmatikoy-prosanatolismoy-gia-ta-epaggelmata-tis-thalassias-oikonomias/?fbclid=IwAR0wQt-Zk6uccr8ENWl9lTGH94aLIoU4pZpclyjVwaGzEyBkLkuO1JyG0DU
https://www.ertnews.gr/eidiseis/ellada/kinonia/webinar-epaggelmatikoy-prosanatolismoy-gia-ta-epaggelmata-tis-thalassias-oikonomias/?fbclid=IwAR0wQt-Zk6uccr8ENWl9lTGH94aLIoU4pZpclyjVwaGzEyBkLkuO1JyG0DU
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https://www.sch.gr/ta-epangelmata-tis-galazias-oikonomias/ 

http://lyk-evsch-n-smyrn.att.sch.gr/wordpress/?p=9434  

 

1.5.9 Διαδικτυακό μαθητικό Συνέδριο με θέμα «Διάλογος ή σύγκρουση πολιτισμών; Με αφορμή 

το ορόσημο των 2.500 χρόνων από τη μάχη των Θερμοπυλών και τη ναυμαχία της Σαλαμίνας».   

Υπεύθυνη Εκπαιδευτικός: Ευαγγελία Καρίμαλη, (ΠΕ02)  

http://lyk-evsch-n-smyrn.att.sch.gr/wordpress/?p=9085 

 

 Το συνέδριο οργανώθηκε στις 11-13/2/2021 από το Γυμνάσιο και το Γενικό Λύκειο του 

Κολλεγίου Αθηνών, το Γυμνάσιο και το Γενικό Λύκειο του Κολλεγίου Ψυχικού, σε συνεργασία 

με το Ίδρυμα Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη υπό την Αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας και 

Θρησκευμάτων (απόφαση υπ’ αρ. Πρωτ. 177642/Δ2/30.12.2020). Την έναρξη του 

Συνεδρίου χαιρέτισαν με ομιλίες τους η κ. Μ. Βαρδινογιάννη, η Πρόεδρος της Δημοκρατίας 

κ. Κ. Σακελλαροπούλου, ο τέως Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Π. Παυλόπουλος καθώς και 

η Υπουργός Παιδείας κ. Ν. Κεραμέως. 

 Η ανακοίνωση παρουσιάστηκε κατά τη διάρκεια της 1ης θεματικής ενότητας του Συνεδρίου 

με θέμα «Πόλεμος πάντων πατήρ»: προσπάθειες σφαιρικής αποτίμησης συγκρούσεων και 

πολέμων στο παρελθόν και στη σύγχρονη εποχή».  Ο τίτλος της ανακοίνωσης των 3 μαθητών 

ήταν: «Γεωπολιτική Τότε και Τώρα: Η ερμηνεία του Πολέμου ως Αναπαραγωγή και 

Ανακατανομή Ισχύος στην Αρχαιότητα». Η παρουσίαση έγινε από τους εξής τρεις μαθητές 

της Γ’ Λυκείου: Παναγιώτη Μάγο, Αντρέα Τσουβαλά και Αγγελική Χαραλαμποπούλου.  

1.5.10 Εκπαιδευτική Δράση με τίτλο: “Γεωπολιτική τότε και πάντα: Όψεις στρατηγικής της 

αρχαίας Σπάρτης και Αθήνας κατά τον Πελ/κο πόλεμο”.  

Υπεύθυνη Εκπαιδευτικός: Ευαγγελία Καρίμαλη, ΠΕ02, Αικατερίνη Τσαχτσαρλή, ΠΕ02. 

 Στη Δράση εξετάστηκε ο Πελοποννησιακός Πόλεμος ως μία διαμάχη μεταξύ αντιτιθέμενων 

σχεδιασμών στο επίπεδο της υψηλής στρατηγικής Αθήνας και Σπάρτης και όχι απλά ως μία 

διαμάχη μεταξύ μιας χερσαίας και μιας ναυτικής δύναμης. Η διαπίστωση αυτή οδηγεί και στην 

ανάγκη κατανόησης των στρατιωτικών ελιγμών και της υψηλής στρατηγικής Αθήνας και 

Σπάρτης στον Πελοποννησιακό πόλεμο. Εξετάστηκε έτσι η συμβολή του Θουκυδίδη στη 

διαμόρφωση των σύγχρονων Διεθνών Σχέσεων ‘Θουκυδίδειο Παράδειγμα’. Μέσα από την 

παράθεση σχετικών χωρίων του Θουκυδίδη. Oι μαθητές συνέλεξαν υλικό και αναγνώρισαν 

στρατηγικές των 2 αντιπάλων κατά τον Πελοποννησιακό Πόλεμο. Μαθητές της Α2 Λυκείου. 

 

 

1.6 Αναλυτικά σχετικά με την «Προετοιμασία για συμμετοχή σε σχολικούς 

διαγωνισμούς και δράσεις» του δείκτη 1.ζ του άξονα 1. 

 

https://www.sch.gr/ta-epangelmata-tis-galazias-oikonomias/
http://lyk-evsch-n-smyrn.att.sch.gr/wordpress/?p=9434
http://lyk-evsch-n-smyrn.att.sch.gr/wordpress/?p=9085
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1.6.1 Διακρίσεις μαθητών στη Χημεία  

Υπεύθυνος καθηγητής : Χριστόδουλος Μακεδόνας (ΠΕ04.02), Χρυσή Αγγελίδου (ΠΕ04.02) 

Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός Χημείας 2021, οργάνωση Ένωση Ελλήνων Χημικών 

● Γ΄ Λυκείου: 4 μαθητές υψηλή βαθμολογία (top 25/347), 3 εξ αυτών προκρίθηκαν στη Β΄ 

φάση. Όλοι τους προκριθηκαν στην ομάδα μαθητών που θα προετοιμαστεί στο Τμήμα 

Χημείας Ε.Κ.Π.Α. Στη διάρκεια της προετοιμασίας θα επιλεχθούν οι 4 μαθητές που θα 

εκπροσωπήσουν τη χώρα μας στην 53η Διεθνή Ολυμπιάδα Χημείας του Τόκιο. 1 επιλαχών. 

● Β΄ Λυκείου: 1 μαθητής στο top 25. 

● Α΄ Λυκείου: 1 μαθήτρια 1η/391. 

http://lyk-evsch-n-smyrn.att.sch.gr/wordpress/?p=9535 

 

 

1.6.2 Διαγωνισμοί & Δράσεις του Ρητορικού Ομίλου  

Υπεύθυνη Καθηγήτρια: Μαρία Λιτσάρδου (ΠΕ02) 

1.6.3 ΑΝΤΙΛΟΓΙΕΣ 2021  

Υπεύθυνη Καθηγήτρια και Κριτής: Μαρία Λιτσάρδου 

● Προετοιμασία των μαθητών και συμμετοχή σε Αγώνες Λόγου (ΑΝΤΙΛΟΓΙΕΣ 2021 με 

συνδιοργανωτές το 1ο ΓΕΛ Παπάγου, τα Εκπαιδευτήρια «Πολύτροπη Αρμονία» και την  

Ελληνογαλλική Σχολή “Jeanne D'Arc” στις 22-5-2021, Αγώνες 

Επιχειρηματολογίας/Debate#Climate of Change που εντάσσονται στο Ευρωπαϊκό 

Πρόγραμμα “End Climate Change of Change” που διοργανώνει διαδικτυακά η Action Aid 

Ελλάς υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων σύμφωνα με το Αρ. Πρωτ. 

15173/ΓΔ4/08-02-2021 Έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ. ). 

Τάξεις συμμετεχόντων μαθητών: Α΄ και Β΄ Λυκείου 

● ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ: ΠΡΩΤΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ ΡΗΤΟΡΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ που είναι μία από τις 

τρεις νικήτριες ομάδες του διασχολικού μαθητικού διαγωνισμού. Διαγωνίσθηκαν 21 Σχολεία 

(δημόσια, ιδιωτικά, Πρότυπα, Πειραματικά). 

● ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΩΝ «ΠΟΛΥΤΡΟΠΗ ΑΡΜΟΝΙΑ» με αποτελέσματα του 

Διαγωνισμού, τα ονόματα των σχολείων που συμμετείχαν και την Επιστημονική Επιτροπή 

των Αγώνων: 

https://politropiarmonia.gr/el/antilogies-2021-2 

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ  ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΓΕ.Λ. ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ: 

http://lyk-evsch-n-smyrn.att.sch.gr/wordpress/?cat=196 

1.6.4 DEBATE#CLIMATE OF CHANGE 

● ΛΟΓΩ ΝΙΚΗΣ ΣΤΙΣ ΑΝΤΙΛΟΓΙΕΣ 2021, ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΥΣ 

ΑΓΩΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ / DEBATE#CLIMATE OF CHANGE που 

http://lyk-evsch-n-smyrn.att.sch.gr/wordpress/?p=9535
https://politropiarmonia.gr/el/antilogies-2021-2
http://lyk-evsch-n-smyrn.att.sch.gr/wordpress/?cat=196
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εντάσσονται στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα “End Climate Change of Change” που διοργανώνει 

διαδικτυακά η ActionAid Ελλάς υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων 

σύμφωνα με το με Αρ. Πρωτ. 15173/ΓΔ4/08-02-2021 Έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ.  Οι 

διασχολικοί Αγώνες θα γίνουν σε εθνικό επίπεδο μέχρι τέλος Ιουνίου και οι δύο τριμελείς 

νικήτριες ομάδες θα λάβουν μέρος στους πανευρωπαϊκούς τελικούς αγώνες, που 

προβλέπεται να πραγματοποιηθούν στις Βρυξέλλες αρχές Νοεμβρίου του 2021.  

https://politropiarmonia.gr/el/antilogies-2021-2 

1.6.5 Διαγωνισμός & Δράση των Ομίλων Ρητορικής & Φιλαναγνωσίας  

Διαγωνισμός Ερμηνευτικής Ανάγνωσης 

Υπεύθυνες Καθηγήτριες: Μαρία Λιτσάρδου (ΠΕ02) -Ιωάννα Ψευτογιάννη (ΠΕ02) - Ευαγγελία 

Καρίμαλη (ΠΕ02)-Αικατερίνη Τσαχτσαρλή (ΠΕ02)  

● Συμμετοχή στο διαδικτυακό μαθητικό διαγωνισμό ‘Ερμηνευτική ανάγνωση λογοτεχνικού 

κειμένου’ με θέμα την ποίηση της Κικής Δημουλά. Η διοργάνωση πραγματοποιήθηκε από το 

Ιδιωτικό-Ισότιμο Λύκειο Κολλεγίου Αθηνών και το Ιδιωτικό Λύκειο Κολλεγίου Ψυχικού στις 

8/3/2021 (Α΄ Φάση) και 9/3/2021 (Β΄ Φάση- Τελικός). 

Υπεύθυνη καθηγήτρια για την προετοιμασία των μαθητών-Σύμβουλος & Κριτής:  

Μαρία Λιτσάρδου (ΠΕ02) 

i) Απονομή Βραβείου για την τρίτη Θέση στο διαγωνισμό στη μία μαθήτρια της Β΄Λυκείου. 

ii) Απονομή Επαίνου για την πρόκριση στην τελική Φάση του Διαγωνισμού στη δεύτερη μαθήτρια της 

Β΄ Λυκείου που προκρίθηκε ανάμεσα στους 10 μαθητές του Τελικού. 

http://lyk-evsch-n-smyrn.att.sch.gr/wordpress/?cat=196 

https://www.athenscollege.edu.gr/news/details/2021/03/08/reading_competition_8_3 

1.6.6 9ο Πανελλήνιος Λογοτεχνικός Διαγωνισμός Εφηβικού Διηγήματος και Ποίησης 

«Γρηγόρης Πεντζίκης» 

 (διάκριση: 2 βραβεία 1ης θέσης στις κατηγορίες του εφηβικού διηγήματος και της εφηβικής ποίησης) 

Υπεύθυνοι Καθηγητές: Γιώργος Θώδης  (ΠΕ02),  Μαρία Παπαδοπούλου (ΠΕ02) 

https://www.educircle.gr/pentzikis/index.php/component/k2/item/361-9os-panellinios-

logotexnikos-diagonismos-apotelesmata 

1.6.7 9ος Πανελλήνιος Λογοτεχνικός Διαγωνισμός Πρωτόλειου Διηγήματος στη «Μνήμη Καίτης 

Λασκαρίδη» 

Υπεύθυνοι Καθηγητές: Γιώργος Θώδης  (ΠΕ02),  Μαρία Παπαδοπούλου (ΠΕ02) 

 

1.6.8 Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός Σχολικής Εφημερίδας: ’1821-2021: Αγγίζοντας 

τα ίχνη μιας Επανάστασης’ 

Υπεύθυνη Καθηγήτρια : Κατερίνα Τσαχτσαρλή (ΠΕ02) 

https://politropiarmonia.gr/el/antilogies-2021-2
http://lyk-evsch-n-smyrn.att.sch.gr/wordpress/?cat=196
https://www.athenscollege.edu.gr/news/details/2021/03/08/reading_competition_8_3
https://www.educircle.gr/pentzikis/index.php/component/k2/item/361-9os-panellinios-logotexnikos-diagonismos-apotelesmata
https://www.educircle.gr/pentzikis/index.php/component/k2/item/361-9os-panellinios-logotexnikos-diagonismos-apotelesmata


Πρότυπο Λύκειο Ευαγγελικής Σχολής Σμύρνης 

Έκθεση Λειτουργίας Σχολικής Μονάδας 2020-2021. Άξονας 1 Σελ. 35/115 

 

● Φορέας διοργάνωσης: http://www.horizontes4all.org.gr  Ο διαγωνισμός αφορά στην έκδοση 

φύλλου σχολικής εφημερίδας αφιερωμένου στα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση. 

Η δημοσιογραφική ομάδα του σχολείου που αποτελείται από μαθητές/τριες της Β΄ τάξης 

δημιούργησαν επετειακή έκδοση στην ηλεκτρονική εφημερίδα  «Ευαγγελιοφόρος» και 

διαπραγματεύτηκαν το συγκεκριμένο θέμα με απώτερο σκοπό να ανταποκριθούν στον 

προβληματισμό που αναπτύχθηκε στην κοινωνία του 2020-2021 και στο έντονο ενδιαφέρον 

που διαμορφώθηκε στην εκπαιδευτική κοινότητα. Διερεύνησαν την τοποθέτησή της στο 

γίγνεσθαι της τότε εποχής και την ανάδειξη της παγκόσμιας σημασίας της μέσα από την 

εξέταση της σχέσης της με τις άλλες επαναστάσεις που εκδηλώθηκαν την ίδια περίοδο. Τους 

προβλημάτισε η προώθηση της ιδέας των ανθρώπινων δικαιωμάτων και των ιδανικών που 

συνδέονται με την επανάσταση του 1821. Εξοικειώθηκαν με τα ποικίλα είδη του 

δημοσιογραφικού λόγου και ανέπτυξαν ερευνητικό πνεύμα (π.χ. αναζήτηση πηγών, 

αρχειοθέτηση, επεξεργασία, αξιολόγηση) και καλλιέργησαν την ιστορική τους συνείδηση  και 

κριτική σκέψη. Το επετειακό φύλλο που πρόκειται να διαγωνιστεί έχει δημοσιευθεί στην 

ηλεκτρονική διεύθυνση:  http://lyk-evsch-n-smyrn.att.sch.gr/efimerida/?p=1239 Η 

αξιολόγηση της δράσης θα πραγματοποιηθεί μετά το πέρας της διεξαγωγής του 

Πανελλαδικού Μαθητικού Διαγωνισμού από τα μέλη της οργανωτικής επιτροπής του. Η 

βράβευση θα σχετίζεται με τα πεδία: α) καλύτερης εφημερίδας και β) καλύτερης επιλογής 

θεμάτων. Η τελετή βράβευσης θα λάβει χώρα τον Μάιο – Ιούνιο του 2021.   

1.6.9 Συμμετοχή στη διεξαγωγή του Πανελλήνιου Μαθητικού Ποιητικού Διαγωνισμού με τίτλο: 

«...ΑΘΛΟΝ ΠΟΙΗΣΕΩΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΛΕΝΑ ΚΟΥΤΣΟΧΕΡΑ»  

που διοργανώνεται από τον Δήμο Μαρτυρικής Πόλης Καλαβρύτων και απευθύνεται σε 

μαθητές/τριες Π.Ε. και Δ.Ε. όλης της χώρας.  

Υπεύθυνη καθηγήτρια: Αικατερίνη Τσαχτσαρλή, ΠΕ02 

● Ο διαγωνισμός τιμά τη μνήμη του ποιητή Γιάννη Κουτσοχέρα και έχει ως κεντρικό στόχο οι 

μαθητές και οι μαθήτριες να εκφραστούν με τον ποιητικό λόγο, μετέχοντας πνευματικά στο 

πένθος της πόλης των Καλαβρύτων κατά τη ναζιστική κατοχή. Έχει ως βασικό θεματικό 

άξονα «το Καλαβρυτινό Ολοκαύτωμα στη λογοτεχνία».. Η επίδοση των Βραβείων θα γίνει 

στο Δημαρχείο Καλαβρύτων, σε επίσημη τελετή, στις 13 Δεκεμβρίου 2021, κατά τη 

διάρκεια των εκδηλώσεων του Καλαβρυτινού Ολοκαυτώματος. Φορέας διοργάνωσης του 

Διαγωνισμού: Δήμος Μαρτυρικής Πόλης Καλαβρύτων.  

1.6.10 Συμμετοχή στο διαγωνισμό «Hack the Map: H Χάρτα του Ρήγα»  

ο οποίος διοργανώνεται από την Ωνάσειο Βιβλιοθήκη και είναι εγκεκριμένος από το Υπουργείο 

Παιδείας και Θρησκευμάτων. 

Υπεύθυνες καθηγήτριες : Σοφία Γουρνά, ΠΕ86, Ευαγγελία Καρίμαλη, ΠΕ02, Μπακαμήτσου 

Θάνια, ΠΕ86, Αικατερίνη Τσαχτσαρλή, ΠΕ02 

(https://classroom.onassis.org/course/view.php?id=2).  

● Η όλη δράση αποτελεί ένα «ψηφιακό, διαδικτυακό ταξίδι στον 18ο αιώνα» και φιλοδοξεί να 

φέρει τους μαθητές και τις μαθήτριες της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε επαφή με ένα 

από τα πιο εμβληματικά τεκμήρια της Νεοελληνικής Ιστορίας, τη Χάρτα του Ρήγα. Ο 

διαγωνισμός υλοποιείται στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας 1821-2021 και σε συνεργασία με τα 

http://www.horizontes4all.org.gr/
http://lyk-evsch-n-smyrn.att.sch.gr/efimerida/?p=1239
https://classroom.onassis.org/course/view.php?id=2
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Γενικά Αρχεία του Κράτους, το Αρχείο Χαρτογραφικής Κληρονομιάς - Ιστορικό Αρχείο 

Μακεδονίας και το Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκόπειου Πανεπιστημίου. 

● H ομάδα του σχολείου μας που αποτελείται από μαθητές/τριες της Α΄και Β΄τάξης  

συμμετέχει με τη δημιουργία τρισδιάστατου βιντεοπαιχνιδιού (3D video game) γνώσεων για 

τη Χάρτα και θέμα "Ο Ρήγας Βελεστινλής ταξιδεύει στον χρόνο (παρελθόν, παρόν, μέλλον)". 

Οι μαθητές/τριες μας που προκρίθηκαν στη β΄ φάση του διαγωνισμού παρακολούθησαν 

σχετικά webinars της Ωνασείου βιβλιοθήκης που τους βοήθησαν να υλοποιήσουν τα έργα 

τους. Ο διαγωνισμός είναι σε εξέλιξη και αναμένεται στις 31/05/2021 – Ανακοίνωση 

βράβευσης 4 καλύτερων ψηφιακών έργων στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος Ωνάση 

www.onassis.org, στην ψηφιακή πλατφόρμα https://classroom.onassis.org και στα social 

media του Ιδρύματος Ωνάση. Στην πρότασή μας ταξιδεύουμε με το Ρήγα και ακολουθούμε 

το όραμά του, όπως αυτό αποτυπώνεται μέσα από τα σύμβολα και τους ιστορικούς 

«σταθμούς» της Χάρτας του. Η ψηφιακή περιπέτειά μας αξιοποιεί τις διαστάσεις του Χρόνου 

και του Χώρου για να αναδιατυπώσει τα καίρια μηνύματα του Ρήγα που συνοψίζονται στους 

εξής πυλώνες: στη δύναμη της ελεύθερης σκέψης της αρχαιότητας–διαμεσολαβημένης από 

τη Δυτική νεωτερικότητα-με στόχο την πτώση της τυραννίας, και στο όραμα για μια 

Βαλκανική συνύπαρξη ισότιμων ελεύθερων εθνών στη βάση της ισονομίας και της 

ισοπολιτείας.  

1.6.11 Προετοιμασία και συμμετοχή μαθητών/τριών στον 14ο Μαθητικό Ευρωπαϊκό 

Διαγωνισμό Νεαρών Μεταφραστών Juvenes Translatores 2020-2021 στις 26/11/2020  

(https://ec.europa.eu/info/education/skills-and-qualifications/develop-your-skills/language-

skills/juvenes-translatores/2020-contest/list-selected-schools_el) 

Υπεύθυνη καθηγήτρια: Ειρήνη Αρναούτη, ΠΕ06 

● Συμμετέχοντες μαθητές/τριες: 5 μαθητές/τριες της Γ’ τάξης 

● Διοργάνωση: Διεύθυνση Μετάφρασης Ευρωπαϊκής Επιτροπής 

● Πρόκειται για ένα διαγωνισμό μετάφρασης που απευθύνεται σε μαθητές/τριες της 

τελευταίας τάξης του Λυκείου όλων των χωρών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το κείμενο 

που δίνεται προς μετάφραση σχετίζεται με την Ευρωπαϊκή Ένωση και κάθε χώρα 

εκπροσωπείται από τόσα σχολεία όσες είναι οι έδρες της στο Ευρωκοινοβούλιο. Τα σχολεία 

επιλέγονται κατόπιν κλήρωσης και από κάθε σχολείο μπορούν να συμμετέχουν 2-5 

μαθητές/τριες. 

1.6.12 Πανελλήνιος Διαγωνισμός Φυσικής Αριστοτέλης 2021 

Υπεύθυνη Εκπαιδευτικός : Τουλάτου, Μ. (ΠΕ04.01) 

 Προετοιμασία μαθητών και οργάνωση του διαγωνισμού στο σχολείο μας σε συνεργασία με 

την κ. Διακόνου. Διακρίθηκαν 10 μαθητές της Γ΄ Λυκείου ενώ τα αποτελέσματα των δύο 

άλλων τάξεων δεν έχουν ακόμα ανακοινωθεί. Αξιοσημείωτο είναι ότι προσκλήθηκαν για 

προετοιμασία με την Εθνική Ομάδα που θα συμμετάσχει στην Ολυμπιάδα Φυσικής τρία παιδιά 

από το σχολείο μας. 

http://lyk-evsch-n-smyrn.att.sch.gr/wordpress/?p=9796 

https://ec.europa.eu/info/education/skills-and-qualifications/develop-your-skills/language-skills/juvenes-translatores/2020-contest/list-selected-schools_el
https://ec.europa.eu/info/education/skills-and-qualifications/develop-your-skills/language-skills/juvenes-translatores/2020-contest/list-selected-schools_el
http://lyk-evsch-n-smyrn.att.sch.gr/wordpress/?p=9796
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1.6.13 Συμμετοχή στον 1ο Πανελλήνιο Μαθητικό Διαγωνισμό Επιχειρηματικότητας Νέων με 

Προσανατολισμό στην Αειφόρο Ανάπτυξη.  

https://bit.ly/3yIcNg2 

Υπεύθυνη Εκπαιδευτικός: Αργύρη Παναγιώτα  

 Συμμετέχοντες μαθητές: (2 από Α1 και 1 από το Α3)  

 Ο διαγωνισμός ήταν εγκεκριμένος από Υπουργείο Παιδείας με αριθ. πρωτ. Φ15/109096/Δ 

 Η εικονική επιχείρηση ήταν η Eco Thinko diets, όπου μέσω ψηφιακής ηλεκτρονικής 

εφαρμογής παρέχει υγιεινά διατροφικά προγράμματα προσαρμοσμένα στις ανάγκες και τις 

προτιμήσεις των καταναλωτών, με γνώμονα το οικολογικό αποτύπωμα της διατροφής 

 Και διακρίθηκε στις 20 καλύτερες ομάδες, που συμμετείχαν στον τελικό:  

https://bit.ly/3c78PUJ 

Αναφορές:  

https://startupper.gr/news/68055/envolve-entrepreneurship-oi-finalist-tou-1ou-mathitikou-

diagonismou-epicheirimatikotitas-neon/ 

https://www.epixeiro.gr/article/254988 

1.6.14 Διαγωνισμός Θαλής  

της Ελληνικης Μαθηματικής Εταιρείας, οι οποίοι συμμετέχουν στην ΕΘΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ 

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Ο ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ, απ' όπου θα επιλεχθούν οι Εθνικές ομάδες Μαθηματικών: 

Διακριθέντες : 

ΑΣΚΟΥΝΗΣ    ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ    ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ    Δ΄ΑΘΗΝΑΣ 

ΑΤΤΙΚΗ    Β΄ΛΥΚΕΙΟΥ 

ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ    ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ    ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ    Δ΄ΑΘΗΝΑΣ 

ΑΤΤΙΚΗ    Β΄ΛΥΚΕΙΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΥ    ΝΑΝΣΥ    ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ    Δ΄ΑΘΗΝΑΣ 

ΑΤΤΙΚΗ    Β΄ΛΥΚΕΙΟΥ 

ΠΑΝΗΓΥΡΑΚΗ    ΔΕΣΠΟΙΝΑ    ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ    Δ΄ΑΘΗΝΑΣ 

ΑΤΤΙΚΗ    Β΄ΛΥΚΕΙΟΥ 

ΠΡΟΥΣΑΛΙΔΗ     ΕΡΙΦΥΛΗ – ΔΕΣΠΟΙΝΑ    ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ    Δ΄ΑΘΗΝΑΣ 

ΑΤΤΙΚΗ    Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ 

ΤΣΩΛΑΣ    ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ    ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ    Δ΄ΑΘΗΝΑΣ ΑΤΤΙΚΗ    Β΄ΛΥΚΕΙΟΥ 

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ    ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ    ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ    Δ΄ΑΘΗΝΑΣ 

ΑΤΤΙΚΗ    Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ 

ΔΑΦΕΡΜΟΣ    ΔΗΜΗΤΡΗΣ    ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ    Δ΄ΑΘΗΝΑΣ 

ΑΤΤΙΚΗ    Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ 

ΜΑΥΡΙΚΟΣ    ΓΙΑΝΝΗΣ    ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ    Δ΄ΑΘΗΝΑΣ ΑΤΤΙΚΗ    Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ 

ΠΡΟΥΣΑΛΙΔΗΣ    ΜΙΧΑΗΛ    ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ    Δ΄ΑΘΗΝΑΣ 

ΑΤΤΙΚΗ    Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ 

ΤΖΑΝΕΤΟΣ    ΙΩΑΝΝΗΣ    ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ    Δ΄ΑΘΗΝΑΣ ΑΤΤΙΚΗ    Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ 

πηγή: http://www.hms.gr/?q=node/1763 

● Η προετοιμασία των μαθητών έγινε στο πλαίσιο του Ομίλου Μαθηματικών σε έξτρα δίωρο 

(εκτός ωραρίου) που πραγματοποιείται κάθε Παρασκευή τα τελευταία 3 χρόνια. 

https://bit.ly/3yIcNg2
https://bit.ly/3c78PUJ
https://startupper.gr/news/68055/envolve-entrepreneurship-oi-finalist-tou-1ou-mathitikou-diagonismou-epicheirimatikotitas-neon/
https://startupper.gr/news/68055/envolve-entrepreneurship-oi-finalist-tou-1ou-mathitikou-diagonismou-epicheirimatikotitas-neon/
https://www.epixeiro.gr/article/254988
http://www.hms.gr/?q=node/1763
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1.6.15 38η Εθνική Ολυμπιάδα Μαθηματικών ‘Ο ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ 2021’.  

● Έντεκα μαθητές του σχολείου προκρίθηκαν και συμμετείχαν στην Ολυμπιάδα Μαθηματικών, 

για την οποία έγινε ειδική προετοιμασία στο εκτός ωραρίου επιπλέον δίωρο του ομίλου 

Μαθηματικών κάθε Παρασκευή μεσημέρι. Ο μαθητής Δημήτρης Εμμανουήλ πήρε χρυσό 

μετάλλιο στην Ολυμπιάδα Μαθηματικών και εντάχθηκε στην εξαμελή Εθνική Ομάδα 

Μαθηματικών που θα συμμετέχει στη διεθνή ολυμπιάδα Μαθηματικών. Επιπλέον το 

σχολείο διοργάνωσε το Σάββατο 11/06 το διαγωνισμό στο σχολείο για τους μαθητές όλης 

της Δ΄Αθήνας, στη διεξαγωγή του οποίου συμμετείχαν οι κ.κ. Φανίδης, Χασάπης, 

Μακεδόνας, Μπακαμήτσου, Μπραζιτίκος (εκπρόσωπος ΕΜΕ), Πουλούδη (1ο ΓΕΛ 

Κερατσινίου). http://www.hms.gr/?q=node/1774 

 

1.6.16 Συμμετοχή στον 7ο Μαθητικό Διαγωνισμό Δημιουργίας Ταινίας Μικρού Μήκους (βίντεο) 

με θέμα «Το Ολοκαύτωμα και οι Έλληνες Εβραίοι»  

Διοργάνωση: ΥΠΑΙΘ, Εκπαιδευτική Ραδιοτηλεόραση & Εβραϊκό Μουσείο Ελλάδος 

Υπεύθυνοι καθηγητές: Ειρήνη Αρναούτη (ΠΕ06), Γεώργιος Θώδης (ΠΕ02) 

● Τρεις μαθητές και μαθήτριες της Α και Β Τάξης συμμετείχαν με το καλλιτεχνικό βίντεο με 

τίτλο “‘Εστω και δια ολίγα λεπτά ευρέθησαν ελεύθεροι. Μαρσέλ Νατζαρί” 

(https://www.youtube.com/watch?v=-BA_YxNLRkY) , τη δημιουργία του οποίου επέβλεψε 

η εκπαιδευτικός Ειρήνη Αρναούτη, ΠΕ06, στον 7ο Μαθητικό Διαγωνισμό Δημιουργίας 

Ταινίας Μικρού Μήκους (βίντεο) με θέμα «Το Ολοκαύτωμα και οι Έλληνες Εβραίοι» 

(https://www.jewishmuseum.gr/mathitikos-diagonismos-dimioyrgias-vinteo-me-thema-to-

olokaytoma-21/).  

● Το βίντεο απέσπασε ΒΡΑΒΕΙΟ, σύμφωνα με το με αρ. πρωτ. 67459/Θ2/9-6-2021 έγγραφο 

του ΥΠΑΙΘ, και οι συμμετέχοντες θα κληθούν να συμμετάσχουν σε εκπαιδευτικό πρόγραμμα 

του Εβραϊκού Μουσείου Ελλάδος, το οποίο, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνει εκπαιδευτική 

επίσκεψη στο Κρατικό Μνημείο και Μουσείο του Άουσβιτς στην Πολωνία.  

● Τρεις επιπλέον μαθητές και μαθήτριες της Β Τάξης συμμετείχαν στον ίδιο διαγωνισμό με το 

βίντεο “Ζάκυνθος, το Νησί των Δικαίων” (https://www.youtube.com/watch?v=dlhb2-

wOipE). Επιβλέποντες καθηγητές ήταν η κυρία Ειρήνη Αρναούτη ΠΕ06 και ο κύριος 

Γεώργιος Θώδης ΠΕ02. 

 

 

 

 

http://www.hms.gr/?q=node/1774
https://www.youtube.com/watch?v=-BA_YxNLRkY
https://www.jewishmuseum.gr/mathitikos-diagonismos-dimioyrgias-vinteo-me-thema-to-olokaytoma-21/
https://www.jewishmuseum.gr/mathitikos-diagonismos-dimioyrgias-vinteo-me-thema-to-olokaytoma-21/
https://www.youtube.com/watch?v=dlhb2-wOipE
https://www.youtube.com/watch?v=dlhb2-wOipE
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Άξονας 2ος
 

  

Σχολική διαρροή – 

φοίτηση. 

  



Πρότυπο Λύκειο Ευαγγελικής Σχολής Σμύρνης 

Έκθεση Λειτουργίας Σχολικής Μονάδας 2020-2021. Άξονας 2 Σελ. 40/115 

Άξονας 2: Σχολική διαρροή – φοίτηση 

 

2.1 Εισαγωγή:  

Για την αποτίμηση του άξονα 2  «Σχολική διαρροή – φοίτηση» η καθορισθείσα ομάδα εργασίας έλαβε 

υπόψη της τους ακόλουθους δείκτες: 

2.α Παρακολούθηση και μείωση της άτακτης/σποραδικής φοίτησης και σχολικής διαρροής 

2.β Μέριμνα για τη μετάβαση μεταξύ εκπαιδευτικών βαθμίδων και προς την αγορά εργασίας 

 

2.2 Περίληψη 

Η σχολική διαρροή είναι μηδαμινή στο σχολείο. Προς τούτο συγκεντρώθηκαν τα στοιχεία των 

τελευταίων τεσσάρων σχολικών ετών, ώστε να απεικονιστεί η συνέχεια και συνέπεια των 

στοιχείων. Τα δέκα τμήματα γενικής παιδείας του σχολείου λειτουργούν με τον μέγιστο αριθμό 27 

μαθητών/τριών ανά τμήμα. Υπάρχει ανά έτος ένα ποσοστό μετεγγραφών 4% από την Α και Β 

Λυκείου προς άλλα σχολεία. Σε κάθε μετεγγραφή ελέγχονται οι λόγοι αποχώρησης του 

μαθητή/τριας. Οι μετεγγραφές κυρίως γίνονται προς την Ιδιωτική Εκπαίδευση, λόγω υποτροφιών 

και επιθυμίας απόκτησης ξένου απολυτηρίου ΙΒ και προς την Δημόσια λόγω απόστασης κατοικίας-

σχολείου. 

Οι απουσίες των μαθητών κυμαίνονται μακρυά από το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο από τη 

νομοθεσία, κατά μέσο όρο, αλλά παρόλα αυτά φαίνονται αρκετές σε απόλυτο βαθμό, αφού σε ένα 

σχολείο 270 μαθητών, αν για παράδειγμα καθένας μαθητής απουσιάσει 10 ώρες (μιάμιση ημέρα), 

συγκεντρώνονται 2700 απουσίες. Το σχολείο ενημερώνει και διερευνά τους λόγους απουσίας, 

ειδικά τις πρώτες ώρες, που παρουσιάζονται αυξημένες, επικοινωνώντας άμεσα με τους γονείς 

και τους μαθητές. Οπότε φαίνεται ότι σημαντικός παράγοντας για τις απουσίες αυτές είναι η 

απόσταση από το σχολείο και η δυσκολία μετακίνησης στον αστικό ιστό, παρά την εύκολη μετάβαση 

μέσω συγκοινωνίας (αφού υπάρχει στάση Τραμ στην Ευαγγελική Σχολή, αλλά και αρκετές 

λεωφορειακές γραμμές που διέρχονται πολύ κοντά). Η αύξηση των απουσιών την πρώτη ώρα που 

παρατηρήθηκε κατά τη διάρκεια της τηλεκπαίδευσης, σε σχέση με τις προηγούμενες χρονιές, 

καταδεικνύει ένα από τα προβλήματα του συνδυασμού εγκλεισμού των μαθητών στο σπίτι και της 

εξ αποστάσεως εκπαίδευσης που συντείνει στην αύξηση των ωρών χρήσης ηλεκτρονικών μέσων, 

αφού σε πολλές περιπτώσεις η αιτιολόγηση της απουσίας αφορούσε αργή προσέλευση για ύπνο το 

προηγούμενο βράδυ και χρήση ηλεκτρονικών παιγνιδιών. Στην δια ζώσης διδασκαλία οι 

μαθητές/τριες δεν αποχωρούν από το σχολείο αν πρώτα η Διεύθυνση δεν επικοινωνήσει με τους 

γονείς τους. Σε κάθε περίπτωση, το σχολείο προτίθεται να τιμήσει, προς παραδειγματισμό, 

κάνοντας ειδική μνεία κατά τις βραβεύσεις των μαθητών για τις επιδόσεις τους την προηγούμενη 

σχολική χρονιά, εκείνους τους μαθητές οι οποίοι δεν απουσίασαν ούτε μία ώρα από τα μαθήματά 

τους. 

Οι μαθητές του σχολείου έχουν εξαίρετη μετάβαση προς την Τριτοβάθμια εκπαίδευση και από το 

σχολείο διοργανώνονται, σε συνεργασία με άλλους φορείς, δράσεις για τον επαγγελματικό 

προσανατολισμό και κυρίως τις ακαδημαϊκές διεξόδους των μαθητών, οι οποίες αποτελούν και τον 

κύριο στόχο των μαθητών του Προτύπου ΓΕΛ Ευαγγελικής Σχολής Σμύρνης. 
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Τέλος, η διοίκηση του σχολείου φροντίζει να έχει ατομικές συναντήσεις με τους γονείς των 

μαθητών που προσέρχονται για πρώτη φορά στο σχολείο (είτε αυτό αφορά στην Α΄ λυκείου, είτε 

σε ενδιαμέση τάξη), πέραν των καθορισμένων, ώστε να τους ενημερώσει άμεσα, να τους 

εγκλιματίσει στις αρχές που διέπουν τη συνεργασία και να τους ανοίξει ένα βήμα διαλόγου και 

συνεννόησης, ώστε να συμβάλει στη σωστή μετάβαση των μαθητών στο νέο περιβάλλον. Με την 

ίδια λογική διεξάγει τακτικές και έκτακτες συναντήσεις με τους εκπροσώπους των μαθητικών 

κοινοτήτων, ώστε να βελτιώσει τη συνολικότερη λειτουργία του σχολείου και τη διασφάλιση 

τήρησης του συμπεφωνημένου κανονισμού λειτουργίας. 

Περισσότερα αριθμητικά στοιχεία και γραφικές παραστάσεις μπορείτε να δείτε εδώ: 

http://lyk-evsch-n-smyrn.att.sch.gr/wordpress/?p=9973 

  

2.3 Φοίτηση 

Τα κριτήρια που χρησιμοποιήθηκαν για την αποτίμηση του δείκτη ήταν: α) στοιχεία φοίτησης 

(χαρακτηρισμός προόδου – απουσίες), β) η διαρροή μαθητών (μετεγγραφές) για τα τέσσερα 

τελευταία έτη, συγκεκριμένα 2020-2021, 2019-2020, 2018-2019, 2017-2018. Το σκεπτικό της 

επεξεργασίας στοιχείων φοίτησης και διαρροής των 4 τελευταίων ετών είναι οι ιδιαίτερες συνθήκες 

διδασκαλίας και μάθησης που ακολουθήθηκαν τα δύο τελευταία έτη λόγω της πανδημίας covid 

καθώς τα σχολικά έτη 2020-2021 και 2019-2020 η προαγωγή και απόλυση των μαθητών 

στηρίχθηκε σε στοιχεία προφορικής βαθμολογίας λόγω των εξ αποστάσεων διαδικτυακών 

μαθημάτων  προαγωγικές. Γενικά, στο σχολείο δεν υπάρχουν περιστατικά διαρροής μαθητών που 

σταματούν να παρακολουθούν τη Λυκειακή βαθμίδα εκπαίδευσης. Οι αλλαγές αφορούν μόνο σε 

μετεγγραφές για λόγους που διερευνώνται και εξηγούνται παρακάτω. 

Το σχολείο είναι Πρότυπο και αποτελείται από 10 τμήματα των 27 μαθητών/τριών. Σε περίπτωση 

μετεγγραφής μαθητή/τριας η κενούμενη θέση αναπληρώνεται άμεσα από μαθητή/τρια που από τους 

καταλόγους που δημιουργούνται μετά τις διενεργούμενες κάθε χρόνο εξετάσεις. Οι μαθητές 

προέρχονται κυρίως από περιοχές όμορες του Σχολείου αλλά και από μακρύτερες όπως το Πέραμα, 

το κέντρο της Αθήνας κ.λ.π.  

Ανά έτος υπάρχουν κατά μέσο όρο 6-8 μετεγγραφές προς άλλα σχολεία κυρίως από την Α και Β 

Λυκείου. Περίπου οι μισές από αυτές γίνονται προς Ιδιωτικά σχολεία και οι άλλες μισές προς 

Δημόσια Σχολεία.   

Σε κάθε μετεγγραφή η Διεύθυνση του Σχολείου καλεί τους γονείς και τον/την μαθητή/τρια για να 

διερευνήσει τους λόγους της μετεγγραφής. Οι μετεγγραφές προς τα Ιδιωτικά Σχολεία συνήθως 

γίνονται, όταν ο/η μαθητής/τρια εξασφαλίσει κάλυψη των διδάκτρων του Ιδιωτικού Σχολείου με 

υποτροφία, για την απόκτηση διεθνούς απολυτηρίου τύπου I.B. ή κάλυψης της μετακίνησης με 

σχολικό λεωφορείο. Η μετεγγραφή σε άλλα Δημόσια σχολεία γίνεται, είτε λόγω κόπωσης από την 

δυσκολία των μετακινήσεων προς και από το Σχολείο, είτε λόγω μετοίκησης της οικογένειας σε 

περιοχή μακριά του σχολείου. 

Εν γένει η πολύ καλή ποιότητα διδασκαλίας και το κλίμα φιλομάθειας που καλλιεργείται και από 

τους/τις διδάσκοντες/ουσες και από την συνεχή προσπάθεια των μαθητών/τριών μας φέρει κάθε 

http://lyk-evsch-n-smyrn.att.sch.gr/wordpress/?p=9973
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χρόνο εξαίρετα αποτελέσματα στην εισαγωγή των μαθητών/τριών μας στην Τριτοβάθμια 

Εκπαίδευση. 

Υπάρχει συστηματική παρακολούθηση της επίδοσης των μαθητών και μηχανοργανωμένη καταγραφή 

των επιδόσεων τους κατά τάξη, τμήμα και μάθημα που παρέχει τη δυνατότητα συγκριτικών 

στατιστικών επεξεργασιών ανά τετράμηνο και συνολικά ανά έτος, με αποτελέσματα να παρέχουν τη 

δυνατότητα ολοκληρωμένης εικόνας.  

Η γενική εικόνα σχετικά με τις επιδόσεις των μαθητών μπορεί να χαρακτηριστεί γενικά 

ικανοποιητική τα 4 τελευταία σχολικά έτη (17-18, 18-19, 19-20, 20-21), όπως φαίνεται και από τον 

παρακάτω πίνακα. Επισημαίνεται ότι, λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού τα 2 τελευταία έτη (19-

20 και 20-21) δεν πραγματοποιήθηκαν προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις. Ειδικά για το 

σχολικό έτος 2020 – 2021, οι εκπαιδευτικοί του σχολείου, προκειμένου να ενισχύσουν την 

καθημερινή μάθηση των μαθητών τους χρησιμοποίησαν τις διαθέσιμες ψηφιακές βάσεις του 

πανελλήνιου σχολικού δικτύου καθώς και εναλλακτικές βάσεις για τη διάθεση υλικού μελέτης, 

ανάθεση και παρακολούθηση εργασιών, σύγχρονες διαδικτυακές δοκιμασίες αξιολόγησης, καθώς και 

για ανάδραση και ανατροφοδότηση της μάθησης για κάθε μαθητή. Στους επόμενους πίνακες 

φαίνονται οι γενικοί μέσοι όροι ανά τάξη των μαθητών του σχολείου. 

 

 

 

2020-2021    

Τάξη 
Α 

Τάξη 
Β 

Τάξη 
Γ 

 Σ Α Κ Σ Σ Σ 

       

Καλώς 0 0 0 0 0 0 

Λ. καλώς 24 21 3 5 19 0 

Άριστα 246 116 130 76 89 81 

 270 137 133 81 108 81 
 

2019-2020    

Τάξη 
Α 

Τάξη 
Β 

Τάξη 
Γ 

 Σ Α Κ Σ Σ Σ 

       

Καλώς 1 1 0 0 1 0 

Λ. καλώς 32 27 5 18 13 1 

Άριστα 236 113 123 89 67 80 

 270 142 128 108 81 81 
 

2018-2019    

Τάξη 
Α 

Τάξη 
Β 

Τάξη 
Γ 

 Σ Α Κ Σ Σ Σ 

       

Καλώς 10 9 1 9 1 0 

Λ. καλώς 39 24 15 25 13 1 

Άριστα 221 98 123 47 67 107 

 270 131 139 81 81 108 
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Το σχολείο γενικά δεν αντιμετωπίζει προβλήματα φοίτησης και μαθητικής διαρροής. 

Όσον αφορά στις απουσίες των μαθητών, αυτές αποτυπώνονται στα στατιστικά στοιχεία παρακάτω. 

Ειδικά για το σχολικό έτος 2020 – 2021 οι εκπαιδευτικοί του σχολείου χρησιμοποίησαν κυρίως την 

υποδεικνυόμενη και εγκεκριμένη από το Υπουργείο Παιδείας πλατφόρμα webex για τα εξ 

αποστάσεως σύγχρονα μαθήματα και την συστηματική παρακολούθηση της φοίτησης. Σε καθημερινή 

βάση, οι απουσίες των μαθητών καταγράφονταν σε ηλεκτρονικό απουσιολόγιο τμήματος σε 

ηλεκτρονική φόρμα σε κοινόχρηστο φάκελο που δημιουργήθηκε σε κατάλληλο εργαλείο και 

διατέθηκε από το σχολείο στους εκπαιδευτικούς. Τα δεδομένα της αποτελούσαν τη βάση για την 

καταχώρηση των απουσιών στη βάση του my school. 

Η παρακολούθηση των μαθημάτων από τους μαθητές κατά τη διάρκεια της τηλεκπαίδευσης, λόγω 

έλλειψης εξοπλισμού στην οικογένεια (υπήρχαν οικογένειες με περισσότερα από 3 παιδιά και γονείς 

εργαζόμενους εξ αποστάσεως), αντισταθμίστηκαν με πρόταση παραχώρησης εξοπλισμού (ΗΥ/  

tablets) από το σχολείο προς τους έχοντες ανάγκη. Έτσι, διαμοιράστηκαν 20 φορητές συσκευές 

από το σχολείο προς τους μαθητές για την παρακολούθηση των μαθημάτων. 

Η γενική εικόνα σχετικά με τη φοίτηση με παράμετρο «ώρες απουσίας» τα τελευταία 4 έτη (17-18, 

18-19, 19-20, 20-21)  αποτυπώνεται στους πίνακες που ακολουθούν και σε διαγράμματα. 

Τάξεις 2017 2018 2019 2020 

Α 4601 5316 6823 3376 

Β 9926 6646 6519 6720 

Γ 8368 12104 6716 5123 

Σύνολο 24912 26084 22077 17239 

 

Μέσος όρος ωρών απουσιών /ανά μαθητή/ ανά τάξη / ανά έτος 

     
 

  2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 
 

Α ΤΑΞΗ 57 65 63 42 
 

Β ΤΑΞΗ 92 82 80 62 
 

Γ ΤΑΞΗ 103 112 82 63 
 

 

Συνολικές απουσίες μαθητών ανά τάξη και έτος 

2017-2018    

Τάξη 
Α 

Τάξη 
Β 

Τάξη 
Γ 

 Σ Α Κ Σ Σ Σ 

       

Καλώς 7 7 0 0 7 0 

Λ. καλώς 47 33 14 11 31 5 

Άριστα 216 94 122 70 70 76 

 270 134 136 81 108 81 
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Αριθμός μαθητών/ τάξη/έτος /διάστημα απουσιών 

 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

 Α  Β  Γ  Α Β Γ Α  Β  Γ  Α  Β  Γ  

Σύνολο 
απουσιών  
0-50 33 3 0 21 6 3 35 20 3 54 37 31 

Σύνολο 
απουσιών  
51-80 31 33 14 36 31 11 46 21 36 19 32 33 

Σύνολο 
απουσιών  
> 81 17 72 67 24 44 94 27 40 42 8 39 17 

Μαθητές/Τάξη 81 108 81 81 81 108 108 81 81 81 108 81 

 

Η γενική εικόνα σχετικά με τη φοίτηση με παράμετρο «κατηγορίες απουσίας/ ημέρα» τα τελευταία 

4 έτη (17-18, 18-19, 19-20, 20-21)  

Έτος/ώρα 1 2 3 4 5 6 7 

17-18 2808 974 742 519 495 741 988 

18-19 2631 731 492 410 966 671 1143 

19-20 1828 606 407 444 579 613 1057 

20-21 3747 1157 528 428 304 320 346 

Γενικό 
Άθροισμα 11014 3468 2169 1801 2344 2345 3534 
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Στον παρακάτω πίνακα φαίνονται οι απουσίες των μαθητών ανά σχολική ώρα και σχολικό έτος. 

 

Όπως αναφέρθηκε, μόνο 64/270 μαθητές κατοικούν στο δήμο Νέας Σμύρνης, ενώ οι υπόλοιποι 

μετακινούνται από άλλους δήμους, σε κάποιες περιπτώσεις μάλιστα (64/270 για το σχ.έτος 2020-

21) από αποστάσεις μεγαλύτερες των 4 χλμ από το σχολείο. Η οργάνωση της καθημερινότητας των 

οικογενειών τους (επισκέψεις σε ιατρούς, καθημερινή μετακίνηση και άλλες ανάγκες), καθιστά 

φυσιολογική την ύπαρξη αυξημένου αριθμού απουσιών τις πρώτες και τις τελευταίες ώρες, 

προκειμένου να διευθετηθούν οι ανάγκες αυτές. Σε κάθε περίπτωση, η διοίκηση του σχολείου 

φροντίζει, ώστε οι μαθητές, όταν καθυστερούν ή αποχωρούν εντός του ωρολογίου προγράμματος, 

να επικοινωνούν με τους κηδεμόνες των μαθητών και να λαμβάνουν σχετική άδεια εισόδου – εξόδου. 

Ειδικά, όμως για την περίοδο της τηλεκπαίδευσης, κατά την οποία, αν και οι απουσίες των μαθητών 

συνολικά βαίνουν μειούμενες, αλλά φαίνεται να αυξήθηκαν οι απουσίες τις πρώτες ώρες, οι μαθητές 

και οι γονείς το προέβαλαν κυρίως ως αποτέλεσμα ενασχόλησης με ηλεκτρονικά μέσα έως αργά το 

βράδυ και δυσκολίες πρωινής έγερσης. 

2.4 Μέριμνα για τη μετάβαση μεταξύ εκπαιδευτικών βαθμίδων και προς την αγορά 

εργασίας 

Οι μαθητές ενημερώνονται για τις επαγγελματικές και ακαδημαϊκές προοπτικές τους, μέσω 

επισκέψεων σε ερευνητικά ιδρύματα και χώρους εργασίας που πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια 

του σχολικού έτους. Ειδικότερα, για το σχολικό έτος 2020-21, λόγω των μέτρων κατά του 

κορωνοϊού και της απαγόρευσης των μετακινήσεων τέτοιες επισκέψεις πραγματοποιήθηκαν μόνο 

διαδικτυακά, όπου αυτό κατέστη δυνατό. Μάλιστα, τρεις από αυτές τις «επισκέψεις», αφορούσαν 

απομακρυσμένα μέρη, ερευνητικά ιδρύματα εκτός Αττικής ή και εκτός Ελλάδας, οι οποίες έτσι κι 

αλλιώς δε θα είχαν γίνει, καθώς και άλλους επιστήμονες σε θέματα ενδιαφέροντος των μαθητών. 

Οι μαθητές του Προτύπου ΓΕΛ Ευαγγελικής Σχολής Σμύρνης ενδιαφέρονται κυρίως για την 

ακαδημαϊκή τους συνέχεια, οπότε οι επισκέψεις αυτές είναι ιδιαίτερα αναγκαίες για αυτούς.  
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ε μία σειρά διαδικτυακών ομιλιών – σεμιναρίων που διοργανώθηκαν από καθηγητές/τριες του 

σχολείου μας  

2.4.1 Eνημέρωση των μαθητών μας για τα προπτυχιακά προγράμματα σπουδών που προσφέρει 

το Ο.Π.Α. 

Υπεύθυνη καθηγήτρια Σβώλη Κωνσταντίνα 

http://lyk-evsch-n-smyrn.att.sch.gr/wordpress/?p=9392 

2.4.2 Διαδικτυακή ομιλία της κ. Πετσίνη Πηνελόπης, Διδάκτορος των Τεχνών και των 

Ανθρωπιστικών Επιστημών 

Υπεύθυνες καθηγήτριες Λ.Καρίμαλη και Κ.Τσαχτσαρλή 

lyk-evsch-n-smyrn.att.sch.gr/wordpress/?p=9234  

2.4.3 Εικονική επίσκεψη στο CERN 

Υπεύθυνη καθηγήτρια Τουλάτου Μαργαρίτα 

lyk-evsch-n-smyrn.att.sch.gr/wordpress/?p=9096 

2.4.4 Διάλεξη του ερευνητή του «Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. Δημόκριτος» Δρ. Εμμανουήλ Σαρειδάκη 

Υπεύθυνοι καθηγητές Γ. Θώδης, Χ. Αγγελίδου 

http://lyk-evsch-n-smyrn.att.sch.gr/wordpress/?p=9010 

2.4.5 Εικονική ξενάγηση-εκπαιδευτική επίσκεψη στο Ινστιτούτο Εφαρμοσμένων και 

Υπολογιστικών Μαθηματικών του Ι.Τ.Ε., Ηράκλειο Κρήτης. 

Υπεύθυνος καθηγητής Σ. Χασάπης 

http://lyk-evsch-n-smyrn.att.sch.gr/wordpress/?p=8942 

2.4.6 Παρακολούθηση της διάλεξης “Discover RNA-The language of genomes”που 

διοργάνωσε το EMBL ΕLLS 

Υπεύθυνοι καθηγητές Γ. Θώδης, Χ. Αγγελίδου 

http://lyk-evsch-n-smyrn.att.sch.gr/wordpress/?p=8925 

2.4.7 «The Invention of Digital Chemistry. What? Why? How?» Prof. Lee Cronin του 

University of Glasgow 

Υπεύθυνος καθηγητής Χ. Μακεδόνας 

lyk-evsch-n-smyrn.att.sch.gr/wordpress/?p=8877 

http://lyk-evsch-n-smyrn.att.sch.gr/wordpress/?p=9392
http://lyk-evsch-n-smyrn.att.sch.gr/wordpress/?p=9010
http://lyk-evsch-n-smyrn.att.sch.gr/wordpress/?p=8942
http://lyk-evsch-n-smyrn.att.sch.gr/wordpress/?p=8925
https://www.facebook.com/UofGlasgow/?__cft__%5b0%5d=AZW8rUt-nl-3Wpe5rhdJpZ61B0Lgoc1EbtDuOaigqCy0SkqM6fSDmqoWdgHnRjMdSRz4b3bQs7NNARRb-kpKIu_QCYNp3qs2PCbUoHGDRzGlAm6t4EFE_N8TtW-qeqdER4Z8oYVZsQKeVogJa_tUXalp&__tn__=kK-R
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2.4.8 Εικονική ξενάγηση για το σχολείο μας στο European Molecular Biology Center της 

Χαϊδελβέργης 

Υπεύθυνος καθηγητής Χ. Μακεδόνας 

http://lyk-evsch-n-smyrn.att.sch.gr/wordpress/?p=8719 

 

2.4.9 Έξη διαδικτυακές συναντήσεις με στόχο τον επαγγελματικό προσανατολισμό  

Υπεύθυνη καθηγήτρια Π. Αργύρη 

http://lyk-evsch-n-smyrn.att.sch.gr/wordpress/?p=8867  

http://lyk-evsch-n-smyrn.att.sch.gr/wordpress/?p=9001 

http://lyk-evsch-n-smyrn.att.sch.gr/wordpress/?p=9036  

http://lyk-evsch-n-smyrn.att.sch.gr/wordpress/?p=9219  

http://lyk-evsch-n-smyrn.att.sch.gr/wordpress/?p=9399  

http://lyk-evsch-n-smyrn.att.sch.gr/wordpress/?p=9434  

Για δεύτερο έτος διοργανώθηκαν από την καθηγήτρια κ. Αργύρη Παναγιώτα σε συνεργασία με τον 

Σύλλογο Αποφοίτων, τον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων, τον Δήμο Νέας Σμύρνης και το ΕΚΠΑ 

έξη διαδικτυακές συναντήσεις με στόχο τον επαγγελματικό προσανατολισμό με αποφοίτους του 

Σχολείου διαφόρων κλάδων, οι οποίες βοηθούν ουσιαστικά τους/τις μαθητές/τριες μας σε 

ορθολογικότερες αποφάσεις για την επιλογή του μελλοντικού τιυς επαγγέλματος.  

 

2.5 Συμπεράσματα 

Η καταγραφή των μαθητών που μετεγγράφονται από το σχολείο δείχνει ότι η σημαντικότερη 

δυσκολία που αντιμετωπίζουν είναι η μετακίνησή τους, για την οποία θα μπορούσε να διερευνηθεί 

περαιτέρω η πιθανότητα να υπάρξει κεντρική μέριμνα. Επιπλέον, ο δεύτερος κύριος λόγος 

μετεγγραφών είναι η προσφυγή στην ιδιωτική εκπαίδευση και η δυνατότητα για την απόκτηση 

διεθνούς απολυτηρίου I.B. Παρόλα αυτά σε γενικές γραμμές η καταγραφή δείχνει ότι η πλειοψηφία 

των μαθητών που προσέρχεται στο σχολείο από περιοχές με μεγαλύτερη απόσταση (περισσότερο 

από 4 χλμ), έχει κερδίσει περισσότερα χρήσιμα στοιχεία από το περιβάλλον του συγκεκριμένου 

σχολείου σε σχέση με το χρόνο και την ενέργεια που απαιτείται για αυτό. Οι απουσίες των μαθητών 

είναι σε σημαντικά χαμηλότερα από τα επιτρεπόμενα όρια, αλλά παρόλα αυτά το απόλυτο νούμερό 

τους είναι αρκετά μεγάλο. Γι αυτό το σχολείο προσπαθεί να επικοινωνεί τόσο με τους μαθητές, όσο 

και με τις οικογένειές τους για να διαπιστώσει τους λόγους απουσιών, ειδικά τις πρώτες ώρες. 

Φέτος πρόκειται να βραβεύσει με ειδική μνεία τους δύο μαθητές που δεν απουσίασαν ούτε μία ώρα 

καθ’ όλη τη διάρκεια της χρονιάς. Η απαιτούμενη μετακίνηση είναι ένας κύριος λόγος για αυτό. Κατά 

τη διάρκεια του Κορωνοϊού και της απαγόρευσης των μετακινήσεων υπήρξε ιδιαίτερα ουσιώδης η 

βοήθεια σε εξοπλισμό και τεχνικά προς τους μαθητές και τους συναδέλφους, ώστε να έχουν 

ακώλυτη συμμετοχή στην εξ αποστάσεως μαθησιακή διαδικασία. Στην επιτυχία του εγχειρήματος 

συνέβαλε ουσιαστικά η αξιολόγηση της προηγούμενης περιόδου Τηλεκπαίδευσης. 

http://lyk-evsch-n-smyrn.att.sch.gr/wordpress/?p=8719
http://lyk-evsch-n-smyrn.att.sch.gr/wordpress/?p=8867
http://lyk-evsch-n-smyrn.att.sch.gr/wordpress/?p=9001
http://lyk-evsch-n-smyrn.att.sch.gr/wordpress/?p=9036
http://lyk-evsch-n-smyrn.att.sch.gr/wordpress/?p=9219
http://lyk-evsch-n-smyrn.att.sch.gr/wordpress/?p=9399
http://lyk-evsch-n-smyrn.att.sch.gr/wordpress/?p=9434
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Άξονας 3. Σχέσεις μεταξύ μαθητών/τριών 

 

3.1 Εισαγωγή 

Για την αποτίμηση σχέσεων μεταξύ μαθητών/τριών, οι εκπαιδευτικοί της σχολικής μονάδας 

εργάστηκαν ανά κλάδο διδασκαλίας και έλαβαν υπ όψιν τούς ακόλουθους δείκτες : 

3.α Υποστήριξη και ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των μαθητών/τριών 

3.β Διαμόρφωση κλίματος αλληλοσεβασμού, εμπιστοσύνης και σεβασμού της διαφορετικότητας 

3.γ Διαμόρφωση τρόπων διαχείρισης εντάσεων και συγκρούσεων 

3.δ Πρόληψη και αντιμετώπιση σχολικής βίας και εκφοβισμού 

 

3.2 Περίληψη 

3.2.1 Γενικά 

Μέσα στην επιβεβλημένη, λόγω των συνθηκών της πανδημίας, εξ αποστάσεως εκπαίδευση, οι 

μαθητές/τριες του σχολείου κατάφεραν να αναπτύξουν ισχυρούς δεσμούς συνεργασίας που 

ενδυναμώθηκαν με την ενεργό συμμετοχή και δράση τους στα  Ευρωπαϊκά προγράμματα που έλαβε 

μέρος η σχολική μας μονάδα. Δημιουργήθηκαν ομάδες συνεργασίας που προσέγγισαν συγκριτικά 

στοιχεία της Ευρωπαϊκής πολιτισμικής ταυτότητας (ευρωπαϊκό πρόγραμμα “Playing Europe” 

(https://playingeurope.com/), διερεύνησαν τη χρήση «στοιχείων αναστοχασμού» ώστε να 

προάγουν καινοτόμες πρακτικές (ευρωπαϊκό πρόγραμμα «Reflecting for Change (R4C)»), 

επιδίωξαν να υλοποιήσουν δράσεις σχετικές με σύγχρονα ζητήματα διατροφής (ευρωπαϊκό 

πρόγραμμα School as Living Labs - SALL), και μέσω του συνεργατικού ευρωπαϊκού έργου etwinning 

Learn English, do maths and enjoy story telling, συνέδεσαν γνωστικά πεδία με διαθεματικό τρόπο. 

Επιπρόσθετα, το επίπεδο συνεργασίας των μαθητών/τριών ενισχύθηκε με τη συμμετοχή τους στους 

Ομίλους που λειτούργησαν στη διάρκεια του σχολικού έτους 2020-21 διαδικτυακά :Θεατρικού, 

Κινηματογράφου, Μαθηματικών, Φιλαναγνωσίας, Χημείας (http://lyk-evsch-n-

smyrn.att.sch.gr/wordpress/?p=8387). Η διαδικτυακή παρουσία τους στους ομίλους συνδυάστηκε 

με το αμείωτο ενδιαφέρον τους και τη συλλογική συνεργατική δράση τους. 

Επίσης η συμμετοχή των μαθητών/τριών στις δράσεις του σχολείου (http://lyk-evsch-n-

smyrn.att.sch.gr/wordpress/?p=9860 ) σφυρηλάτησε και επέκτεινε τους δεσμούς φιλίας τους. 

Σε διάφορα γνωστικά αντικείμενα έγινε χρήση παιγνιώδους μάθησης και ομαδοσυνεργατικών 

εργασιών που ενίσχυσαν το κλίμα συλλογικότητας και συνεργασίας. Η προσέγγιση της αποδοχής του 

διαφορετικού και του αλληλοσεβασμού προήχθησαν μέσα από ποικίλες δράσεις που σχετίζονται με 

την ενδυνάμωση της κριτικής αντίληψης των μαθητών/τριών. Δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση και προσοχή 

στην καλλιέργεια κλίματος αλληλοαποδοχής, εκτίμησης και εμπιστοσύνης. 

Ενθαρρύνθηκε η διαλογική συζήτηση στο πλαίσιο διάφορων θεματικών ενοτήτων, ώστε να 

προαχθούν οι ιδέες της διαπολιτισμικότητας και της καταπολέμησης των στερεότυπων και των 

ρατσιστικών αντιλήψεων. 

https://playingeurope.com/
https://reflecting4change.eu/
https://www.schoolsaslivinglabs.eu/
http://lyk-evsch-n-smyrn.att.sch.gr/wordpress/?p=8387
http://lyk-evsch-n-smyrn.att.sch.gr/wordpress/?p=8387
http://lyk-evsch-n-smyrn.att.sch.gr/wordpress/?p=9860
http://lyk-evsch-n-smyrn.att.sch.gr/wordpress/?p=9860
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Σε δύο περιπτώσεις η Διεύθυνση του σχολείου επενέβη, κατόπιν πρόσκλησης του/της 

διδάσκοντος/ουσας για την διευθέτηση προστριβών που δημιουργήθηκαν μεταξύ μαθητών/τριών 

κατά την διάρκεια της Τηλεκπαίδευσης. Στην μία εξ αυτών το πρόβλημα έγκειτο στον μη σεβασμό 

της άποψης της άλλης πλευράς. Βασική αρχή του σχολείου είναι η ανταλλαγή απόψεων και ο διάλογος 

ανάμεσα σε όλους τους συμμετέχοντες στην σχολική κοινότητα. 

Το κλίμα αλληλοσεβασμού διατρέχει όλο τον κανονισμό λειτουργίας του σχολείου (http://lyk-

evsch-n-smyrn.att.sch.gr/wordpress/?page_id=172). Ο κανονισμός, ως αποτέλεσμα κοινής 

διαβούλευσης, εφαρμόζεται εν γένει οικοιοθελώς από τους μαθητές και με παρεμβάσεις της 

Διεύθυνσης στα τμήματα βελτιστοποιούνται τα οφέλη που προκύπτουν από την εφαρμογή του. 

Η ενεργητική ακρόαση του προβλήματος σε ομαδικό, αλλά και σε ατομικό επίπεδο εφαρμόστηκε από 

εκπαιδευτικούς σε περιπτώσεις ήπιων συγκρουσιακών σχέσεων. 

Επίσης σε περιπτώσεις εντάσεων ή διαφωνιών κατά την διάρκεια της συνεργασίας μαθητών/τριών, 

υπενθυμίζονται οι προκαθορισμένοι όροι συνεργασίας. 

Παρατηρήθηκε επομένως, ότι οι σχέσεις μεταξύ των μαθητών/τριών του σχολείου είναι εν γένει 

καλές και ενισχύονται από την συμμετοχή τους στους Ομίλους, τη συνεργασία τους σε πολλές 

δράσεις του σχολείου και επίσης σε ομαδοσυνεργατικές εργασίες. Έχει αναπτυχθεί κλίμα 

αλληλοαποδοχής και αλληλοσεβασμού σε ικανοποιητικό επίπεδο, ενώ παράληλα κρίνεται σκόπιμο να 

ενισχύεται ο ρόλος του Υπεύθυνου τμήματος και ως Συμβούλου καθηγητή. 

3.2.2 Υποστήριξη και ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των μαθητών/τριών  

3.2.2.1 Στα Φιλολογικά μαθήματα 

i) Στο μάθημα της Αρχαίας Ιστορίας χρήση παιγνιώδους μάθησης (διαδραστικό παιχνίδι γνώσεων 

για τους αρχαίους πολιτισμούς) 

ii) Ανάθεση ομαδοσυνεργατικών εργασιών σε διάφορα γνωστικά αντικείμενα όπως της Ιστορίας, της 

Αρχαίας Ελληνικής γλώσσας και της Φιλοσοφίας (ανάπτυξη κοινωνικών και επικοινωνιακών 

δεξιοτήτων) 

iii) Δράση οργάνωσης της δημοσιογραφικής ομάδας για την έκδοση της ηλεκτρονικής σχολικής 

εφημερίδας. «Ευαγγελιοφόρος». 

iv) Στο πλαίσιο του Ομίλου Φιλαναγνωσίας, ανάπτυξη ισχυρών δεσμών συνεργασίας και 

επικοινωνιακών δεξιοτήτων λόγω συμμετοχής σε ομιλίες και αλληλεπίδρασης μεταξύ τους και με 

άλλες ομάδες  

v) Στον Ρητορικό Όμιλο. επετεύχθη ενίσχυση κλίματος συλλογικότητας και συνεργασίας των 

συμμετεχόντων μαθητών/τριών μέσω της συνεργασίας τους κατά την προετοιμασία των ομιλιών 

τους ή άλλων δράσεων Στους διττούς λόγους, οι μαθητές/τριες ασκούνται στο δημοκρατικό διάλογο 

με ήθος, αλληλοσεβασμό, ισοτιμία, συνεργατικό πνεύμα και αξιοποίηση των διαφορετικών τους 

ικανοτήτων 

 

http://lyk-evsch-n-smyrn.att.sch.gr/wordpress/?page_id=172
http://lyk-evsch-n-smyrn.att.sch.gr/wordpress/?page_id=172
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3.2.2.2 Στις Φυσικές Επιστήμες 

i) Ενίσχυση των δεσμών και της συνεργασίας μεταξύ των μαθητών/τριών με ανάθεση 

ομαδοσυνεργατικών εργασιών, που ευνοήθηκαν λόγω της Τηλεκπαίδευσης. ii) Επιπλέον η 

διαδικτυακή λειτουργία του Ομίλου Χημείας και του Θεατρικού Ομίλου ενίσχυσε την συνεργασία 

μεταξύ των μαθητών/τριών. iii) Εφαρμόστηκαν από συνάδελφο διαδραστικές ομαδοσυνεργατικές 

διαδικασίεςν ώστε να επιτευχθεί η  βέλτιστη ενσωμάτωση των νέων μαθητών.στο νέο περιβάλλον.  

 

3.2.2.3 Στις Ξένες Γλώσσες - Αγγλικά 

i) Υλοποίηση ομαδοσυνεργατικών δραστηριοτήτων, με ομάδες μεικτών δεξιοτήτων έτσι ώστε να 

διευρυνθεί ο κύκλος των φίλων των μαθητών/τριών. ii) Ενθάρρυνση των παλαιοτέρων μαθητών για 

ενσωμάτωση των νεωτέρων iii) Υλοποίηση ασκήσεων γνωριμίας (ice-breaking activities). iv) 

Ενθάρρυνση για ενεργή συμμετοχή στις εξωδιδακτικές δραστηριότητες. συμμετοχή στο ευρωπαϊκό 

πρόγραμμα “Playing Europe” (https://playingeurope.com/). 

 

3.2.2.4 Στην Φυσική Αγωγή 

i) Eφαρμογή αποκλειστικά της ομαδοσυνεργατικής μεθόδου διδασκαλίας και σύγχρονων τεχνικών 

μάθησης: αμοιβαία, παραγγέλματος, αμοιβαία με παρατήρηση. ii) Συνεργασία μαθητών/τριών για την 

δημιουργία εκπαιδευτικού σεναρίου και την παραγωγή ταινίας μικρού μήκους λόγω μας συμμετοχής 

του σχολείου μας στα δύο ευρωπαϊκά προγράμματα SALL και R4C.  

 

3.2.2.5 Στα Μαθηματικά  

i) Ανάθεση ομαδοσυνεργατικών εργασιών,. ii) Επιπλέον η διαδικτυακή λειτουργία του Ομίλου 

Μαθηματικών ενίσχυσε την συνεργασία μεταξύ των μαθητών/τριών. Συμμετοχή του σχολείου στο 

συνεργατικό ευρωπαϊκό έργο etwinning: «Learn English, do maths and enjoy storytelling!» 

(https://live.etwinning.net/projects/project/300102), σε συνεργασία με το σχολείο IES Sierra 

Minera, La Unión, Spain (Grecia Campos). Συμμετοχή του σχολείου στο συνεργατικό ευρωπαϊκό 

έργο etwinning: «Learn English, do maths and enjoy storytelling!» 

(https://live.etwinning.net/projects/project/300102), σε συνεργασία με το σχολείο IES Sierra 

Minera, La Unión, Spain (Grecia Campos).  

 

3.2.2.6 Στις Καλλιτεχνικές Σπουδές  

Παρά τις αντίξοες συνθήκες, λειτούργησε διαδικτυακά ο Θεατρικός Όμιλος. Οι συναντήσεις 

βοήθησαν σημαντικά στην έκφραση των συναισθημάτων και του ταλέντου των μελών του αλλά και 

στην καλλιέργεια της ενσυναίσθησης. Αποτέλεσμα της όλης προσπάθειας ήταν η προετοιμασία για 

το ανέβασμα της θεατρικής παράστασης «Ο εχθρός του λαού». Η παράσταση, λόγω της πανδημίας, 

δεν δόθηκε μπροστά σε κοινό. Όμως, μαγνητοσκοπήθηκε και θα προβληθεί στη διάρκεια 

μελλοντικών δράσεων του Ομίλου. Συμμετείχαν 18 μαθητές και μαθήτριες σε διάφορους ρόλους. 

 

https://playingeurope.com/
https://live.etwinning.net/projects/project/300102
https://live.etwinning.net/projects/project/300102
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3.2.3 Διαμόρφωση κλίματος αλληλοσεβασμού και εμπιστοσύνης – Σεβασμός της 

διαφορετικότητας 

3.2.3.1 Στα Φιλολογικά μαθήματα 

i) Διοργάνωση διαδικτυακής δράσης κατά την οποία η εκπαιδευτικός κυρία Μπέλλα Ααρών κόρη 

θύματος του ολοκαυτώματος συνομίλησε με τους μαθητές ii) Ανάθεση στους μαθητές θεμάτων 

δημιουργικών εργασιών που καλλιεργούν την κουλτούρα ανοχής στη διαφορετικότητα. iii) Εφαρμογή 

διαφοροποιημένης διδασκαλίας σε μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες iv) Διερεύνηση των σχέσεων 

αλληλεπίδρασης μαθητών/τριών με την τεχνική της παρουσίασης των θετικών μόνο  στοιχείων του 

συμμαθητή / της συμμαθήτριας στο διπλανό κάθισμα.. Με βάση τα δεδομένα αυτά δόθηκε ιδιαίτερη 

έμφαση και προσοχή στην καλλιέργεια κλίματος αλληλοαποδοχής, εκτίμησης και εμπιστοσύνης. 

 

3.2.4 Διαμόρφωση τρόπων διαχείρισης εντάσεων και συγκρούσεων 

Βασική αρχή του σχολείου είναι η ανταλλαγή απόψεων και ο διάλογος ανάμεσα σε όλους τους 

συμμετέχοντες στην σχολική κοινότητα. Η αρχή αυτή βοηθά στον καθορισμό κοινά αποδεκτών 

κανόνων λειτουργίας του σχολείου που αποτυπώνονται στον κανονισμό λειτουργίας. Σε περίπτωση 

παραβίασης των κοινά συμπεφωνημένων αρχών ακολουθείται διαδικασία κλιμακούμενων 

παρεμβάσεων με βάση την παραίνεση και τον διάλογο και τελευταίο μέτρο την ποινή. Υπάρχει εν 

γένει καλή συνεργασία των μαθητών/τριών με του υπεύθυνους καθηγητές των τμημάτων οι οποίοι 

επιλύουν προβλήματα και αν χρειαστεί με την σειρά τους μεταφέρουν δυσεπίλυτα πρόβλήματα στην 

Διεύθυνση και τον Σύλλογο Διδασκόντων. Η δυνατότητα που έχει δοθεί σε κάθε μαθητή αλλά και 

στους εκπροσώπους των μαθητών για άμεση πρόσβαση στην Διεύθυνση του σχολείου πολλές φορές 

αποκλιμακώνει εντάσεις.  

3.2.5 Πρόληψη και αντιμετώπιση σχολικής βίας και εκφοβισμού 

Αν και υπάρχει υπεύθυνος/η καθηγητής/τρια για την αντιμετώπιση της σχολικής βίας και 

εκφοβισμού μέχρι στιγμής δεν υπήρξαν περιπτώσεις που χρειάστηκε να επέμβει. 

3.3 Συμπεράσματα 

 Οι σχέσεις μεταξύ των μαθητών/τριών του σχολείου είναι εν γένει καλές και ενισχύονται από την 

συμμετοχή τους στους Ομίλους, την συνεργασία τους σε πολλές δράσεις του σχολείου και επίσης σε 

ομαδοσυνεργατικές εργασίες 

Ίσως θα ήταν πρόσφορο για την επίτευξη των επιδιωκόμενων στόχων να ενισχυθεί ο ρόλος του 

Υπεύθυνου Τμήματος και ως Συμβούλου καθηγητή ώστε να προλαμβάνονται ενδεχόμενες 

συγκρουσιακές καταστάσεις  μεταξύ των μαθητών και να εμπεδώνεται αποτελεσματικότερα η 

συνεργασία και η κατανόηση μεταξύ τους. 

 

3.4 Αναλυτικά για τον δείκτη 3α «Ενίσχυση των διαύλων επικοινωνίας και 

συνεργασίας μεταξύ των μαθητών/-τριών» του άξονα 3  

3.4.1 Φιλολογικά 

Ευθαλία Παπαδάκη (ΠΕ02, Φιλολογικά) 
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● Πρόταση στους μαθητές στην αρχή του χρόνου να αυτοπαρουσιαστούν στην ολομέλεια της 

τάξης προβάλλοντας τα ενδιαφέροντά τους, πτυχές της καθημερινότητας και της 

προσωπικής τους ζωής που νομίζουν ότι θα διευκολύνουν την επικοινωνία μας, τη σχέση 

τους με το διδασκόμενο μάθημα και τις τυχόν προσδοκίες τους.  
 

 

● Στα πλαίσια του μαθήματος της Φιλοσοφίας διοργάνωση δράσης σχετικά με την επίλυση 

ηθικών διλημμάτων, αναζήτηση νοητικών παραδειγμάτων και τη βιωματική προσέγγιση της 

φιλοσοφικής σκέψης με τη σύμπραξη  του συγγραφέα του σχολικού εγχειριδίου καθηγητή 

Στυλιανού Βιρβιδάκη. 
 

 

● Στο μάθημα της Αρχαίας Ιστορίας χρήση διδακτικών μεθόδων και υλικού, όπως παιγνιώδη 

μάθηση (διαδραστικό παιχνίδι γνώσεων για τους αρχαίους πολιτισμούς, διεύρυνση της 

διδακτέας ύλης),  πολυμεσικό υλικό σχετικό με τη διαπραγμάτευση θεμάτων ταυτότητας και 

προβολής των αρχαίων πολιτισμών από τους απογόνους τους (προβολή και διαχείριση 

πολιτιστικής κληρονομιάς, ιδεολογικός λόγος για την ιστορική συνέχεια). 

Κατερίνα Τσαχτσαρλή (ΠΕ02, Φιλολογικά)  

● Ανάθεση ομαδοσυνεργατικών εργασιών σε διάφορα γνωστικά αντικείμενα όπως της 

Ιστορίας, της Αρχαίας Ελληνικής γλώσσας και της Φιλοσοφίας με αποτέλεσμα οι μαθητές 

να αναπτύξουν σε μεγαλύτερο βαθμό κοινωνικές και επικοινωνιακές δεξιότητες μέσα 

από μια διαδικασία αλληλοεκτίμησης και αποδοχής της πολυσυλλεκτικής κοινής 

προσπάθειας. 

● Οργάνωση της δημοσιογραφικής ομάδας για την έκδοση της ηλεκτρονικής σχολικής 

εφημερίδας. Δραστηριότητες: αρθρογραφία, εικαστική πλαισίωση,  καταγραφή της 

πρώτης τους εξ αποστάσεως συνέντευξης με τον καθηγητή Σύγχρονης Ιστορίας του 

Ιστορικού και Αρχαιολογικού τμήματος του Πανεπιστημίου της Κύπρου κ. 

Παπαπολυβίου Πέτρο. 

● Στο πλαίσιο του Ομίλου Φιλαναγνωσίας, ανάπτυξη ισχυρών δεσμών συνεργασίας και 

επικοινωνιακών δεξιοτήτων με συμμετοχή σε ομιλίες και αλληλεπίδραση τόσο μεταξύ 

τους όσο και με άλλες ομάδες (π.χ., συμμετοχή σε παρουσίαση βιβλίου του κυρίου 

Αλεξίου από την ομάδα φιλαναγνωσίας των αποφοίτων της Ευαγγελικής Σχολής).  
 

3.4.2 Φυσικές Επιστήμες  

Αγγελίδου Χρυσή (ΠΕ04.02 Χημεία) 

● Παρέμβαση από την καθηγήτρια μέσω διαδραστικών ομαδοσυνεργατικών διαδικασιών ώστε 

να υπάρξει διάδραση νέων μαθητών με τους παλαιότερους και να επιτευχθεί η  βέλτιστη 

ενσωμάτωση των πρώτων στο νέο περιβάλλον. 
  

 

Διακόνου Μαρία (ΠΕ04.01, Φυσική) - Αγγελίδου Χρυσή (ΠΕ04.02, Χημεία) 

● Στα πλαίσια του 3ου Μαθητικού συνεδρίου για την έρευνα και την επιστήμη οργανώθηκε 

κοινή συνεργατική Δράση από τους 2 καθηγητές.  Συγκεκριμένα, μια ομάδα 12 μαθητών (Β1, 
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Β2 και Β4) συνεργάστηκαν και έφεραν εις πέρας με εντυπωσιακή επιτυχία μια αρκετά 

απαιτητική εργασία την οποία και παρουσίασαν σε συνέδριο 

  http://www.scrs.edu.gr/el/static/schedule 
  

 3.4.3. Ξένες Γλώσσες - Αγγλικά 

Ειρήνη Αρναούτη (ΠΕ06, Αγγλικά) 

● Υλοποίηση ομαδοσυνεργατικών δραστηριοτήτων, τόσο εντός του μαθήματος όσο και στο 

σπίτι. Οι ομάδες αποτελούνται από μαθητές μεικτών δεξιοτήτων έτσι ώστε οι μαθητές να 

αλληλοσυμπληρώνονται αλλά και να έχουν τη δυνατότητα να έρθουν σε επαφή και με άλλους 

συμμαθητές τους πέρα από τους φίλους τους. Με αυτόν τον τρόπο καλλιεργείται πνεύμα 

συνεργασίας, αφού οι μαθητές εργάζονται για έναν κοινό σκοπό. Για τους νέους μαθητές της 

Α' τάξης που δεν προέρχονται από τις τάξεις του αντίστοιχου γυμνασίου, στην αρχή της 

χρονιάς ακολουθείται ενθάρρυνση των παλαιότερων μαθητών να γνωρίσουν και να 

ενσωματώσουν τους νέους. Παράλληλα, υλοποιούνται ασκήσεις γνωριμίας στο πλαίσιο του 

μαθήματος (ice-breaking activities). Επίσης, εκδηλώνεται ενδιαφέρον πώς αισθάνονται στο 

σχολικό χώρο και ενθαρρύνονται να συμμετέχουν ενεργά στις εξωδιδακτικές 

δραστηριότητες για να γνωριστούν καλύτερα με τα υπόλοιπα μέλη της σχολικής κοινότητας. 
  

3.4.4. Φυσική Αγωγή 

Σαρλάς Γεώργιος (ΠΕ11, Φυσική Αγωγή). 

● Στο πλαίσιο της αναμόρφωσης του Π.Σ. της Φυσικής Αγωγής στο Λύκειο, της έρευνας 

πεδίου σε επίπεδο σχολείου και της συνεργασίας με τη Σ.Ε.Φ.Α.Α. του Πανεπιστημίου 

Θεσσαλίας: Eφαρμογή αποκλειστικά της ομαδοσυνεργατικής μεθόδου διδασκαλίας και 

σύγχρονων τεχνικών μάθησης: αμοιβαία, παραγγέλματος, αμοιβαία με παρατήρηση.  

● Παρότρυνση των μαθητών/τριών για τη συμμετοχή τους στη δράση δημιουργίας 

εκπαιδευτικού σεναρίου και την παραγωγή ταινίας μικρού μήκους για τη συμμετοχή του 

σχολείου μας στα δύο ευρωπαϊκά προγράμματα SALL και R4C.  

● Οργάνωση αθλητικών εκδηλώσεων την παγκόσμια αθλητική ημέρα και στο τέλος της 

σχολικής χρονιάς. Λόγω των εκτάκτων συνθηκών όμως φέτος αυτό δεν κατέστη 

υλοποιήσιμο. 
  

 3.5. Αναλυτικά για τον δείκτη 3β «Διαμόρφωση κλίματος αλληλοσεβασμού και 

εμπιστοσύνης και σεβασμού της διαφορετικότητας» του άξονα 3 

3.5.1. Φιλολογικά 

Ευθαλία Παπαδάκη (ΠΕ02, Φιλολογικά) 

● Ενθάρρυνση της διαλογικής συζήτησης στη διάρκεια του μαθήματος και της διαπραγμάτευσης 

θεμάτων που προτείνουν οι μαθητές (δημιουργία chatrooms στις ηλεκτρονικές τάξεις για τη 

συνέχιση της ομαδικής συζήτησης) και που συγχρόνως προωθούν το πνεύμα συνεργασίας, 

την ειρήνη, τη διαπολιτισμικότητα, την καταπολέμηση του ρατσισμού. (Με αφορμή την Ημέρα 

για τη Μνήμη του Ολοκαυτώματος και την πρόληψη των εγκλημάτων κατά της 

ανθρωπότητας. 

http://www.scrs.edu.gr/el/static/schedule
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● Διοργάνωση διαδικτυακής δράσης κατά την οποία η εκπαιδευτικός κυρία Μπέλλα Ααρών 

συνομίλησε με τους μαθητές με την ιδιότητά της ως κόρη θύματος του ολοκαυτώματος και 

μέλος του «Συλλόγου απογόνων θυμάτων Ολοκαυτώματος).  

● Ανάθεση στους μαθητές θεμάτων δημιουργικών εργασιών που επικαιροποιούν την ύλη του 

μαθήματος και καλλιεργούν την κουλτούρα ανοχής στη διαφορετικότητα. Εφαρμογή 

διαφοροποιημένης διδασκαλίας σε μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες.  

●  

 Λιτσάρδου Μαρία (ΠΕ 02, Φιλολογικά)  

● Ενίσχυση κλίματος συλλογικότητας και συνεργασίας στα πλαίσια του Ρητορικού 

Ομίλου,  μέσω της συνεργασίας τους κατά την προετοιμασία των ομιλιών τους ή άλλων 

δράσεων (π.χ. συμμετοχή τους σε Διαγωνισμό Ερμηνευτικής Ανάγνωσης Λογοτεχνικού 

Κειμένου, Διασχολικό Διαγωνισμό Αντιλογιών). Στους διττούς λόγους, οι μαθητές/τριες 

συγκροτούν Ομάδες Λόγου και Αντιλόγου, με διαφορετική σύνθεση κάθε φορά, και ασκούνται 

στο δημοκρατικό διάλογο με ήθος, αλληλοσεβασμό, ισοτιμία, συνεργατικό πνεύμα και 

αξιοποίηση των διαφορετικών τους ικανοτήτων. 

 

 Τσαχτσαρλή Αικατερίνη (ΠΕ02, Φιλολογικά) 

● Διερεύνηση από την έναρξη της χρονιάς των σχέσεων αλληλεπίδρασης που 

είχαν  δημιουργηθεί από το προηγούμενο έτος με την τεχνική της παρουσίασης των θετικών 

μόνο  στοιχείων του συμμαθητή / της συμμαθήτριας στο διπλανό κάθισμα. Οι παρουσιάσεις 

των μαθητών υπήρξαν το έναυσμα να διαφανεί ο βαθμός γνωριμίας και σύνδεσης με το 

πλησιέστερο πρόσωπο που μοιράζονταν το θρανίο αλλά και να εκδηλωθούν έτερες 

διασυνδέσεις. Με αφετηρία τις πρώτες διαπιστώσεις δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση και προσοχή 

στην καλλιέργεια κλίματος αλληλοαποδοχής, εκτίμησης και εμπιστοσύνης. Το ανθρωπιστικό 

υπόβαθρο των θεωρητικών γνωστικών αντικειμένων υπήρξε πολύτιμο εργαλείο για την 

ενεργό συμμετοχή των μαθητών και τη διαρκή εμπλοκή τους όχι απλώς στη γνωστική 

διαδικασία αλλά και στην υιοθέτηση μιας θετικής στάσης απέναντι στο γόνιμο διάλογο και 

στην αξία του συνεργατικού πνεύματος. 
  

3.6.Αναλυτικά για τον δείκτη 3.γ «Διαμόρφωση τρόπων διαχείρισης εντάσεων και 

συγκρούσεων» 

3.6.1. Φιλολογικά  

Τσαχτσαρλή Αικατερίνη (ΠΕ02, Φιλολογικά) 

● Σε περιπτώσεις ήπιων συγκρουσιακών σχέσεων που παρουσιάστηκαν μεταξύ των 

μαθητών (τμήμα :Β4), κρίθηκε σκόπιμη η ενεργητική ακρόαση του προβλήματος τόσο σε 

ομαδικό όσο και σε ατομικό επίπεδο με στόχο τον επαναπροσδιορισμό του κλίματος 

εμπιστοσύνης και συνεργασίας.  

3.6.2. Ξένες Γλώσσες –Αγγλικά 

Αρναούτη Ειρήνη (ΠΕ06, Αγγλικά)  
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● Αν δημιουργηθούν διαφωνίες κατά τη διάρκεια της συνεργασίας, περιστατικό το οποίο 

παρατηρήθηκε φέτος σε ένα τμήμα της Α' τάξης, παρεμβαίνει η καθηγήτρια υπενθυμίζοντας 

τους όρους της συνεργασίας και θέτοντας εκ νέου τα όρια έτσι ώστε οι μαθητές να 

επανέλθουν στην τάξη και να υλοποιήσει ο καθένας ό,τι έχει αναλάβει.  

3.6.3 Φυσικές Επιστήμες  

Αγγελίδου Χρυσή (ΠΕ04.02 Χημεία) 

● Υπήρξε συνεργασία της καθηγήτριας με τον κηδεμόνα μαθητή/τριας καθώς και αλλεπάληλες 

συζητήσεις με τον/την μαθητή/τρια ώστε να βελτιωθούν προβλήματα αλληλεπίδρασης με 

συμμαθητές/τριες.  

 3.6 Επισημάνσεις Αξιολόγησης: Σημεία προς βελτίωση 

  

● Ίσως θα ήταν πρόσφορο για την επίτευξη των επιδιωκόμενων στόχων να ενισχυθεί ο ρόλος 

του Υπεύθυνου Τμήματος και ως Συμβούλου καθηγητή ώστε να προλαμβάνονται 

ενδεχόμενες συγκρουσιακές καταστάσεις  μεταξύ των μαθητών και να εμπεδώνεται 

αποτελεσματικότερα η συνεργασία και η κατανόηση μεταξύ τους. 
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Άξονας 4 

 

Σχέσεις μεταξύ 

μαθητών/τριών και 

εκπαιδευτικών 

 
 



Πρότυπο Λύκειο Ευαγγελικής Σχολής Σμύρνης 

Έκθεση Λειτουργίας Σχολικής Μονάδας 2020-2021. Άξονας 4 Σελ. 58/115 

Άξονας 4 : Σχέσεις μεταξύ μαθητών/τριών και εκπαιδευτικών 

 

4.1 Εισαγωγή:  

Για την αποτίμηση των σχέσεων μεταξύ μαθητών/τριών και εκπαιδευτικών, οι εκπαιδευτικοί της 

σχολικής μονάδας έλαβαν υπ’ όψιν τους ακόλουθους δείκτες: 

4.α Καλλιέργεια κλίματος σεβασμού και εμπιστοσύνης μεταξύ μαθητών/τριών και 

εκπαιδευτικών 

4.β Υποστήριξη και ενίσχυση της συνεργασίας μαθητών/τριών και εκπαιδευτικών 

 

4.2 Περίληψη:  

Ως προς α) τα ζητήματα εκτίμησης και εμπιστοσύνης μεταξύ εκπαιδευτικών και μαθητών/τριών, 

καθώς και β) το σχεδιασμό και την εφαρμογή πρακτικών που ευνοούν τη βελτίωση του καλού 

κλίματος και σχέσεων των μαθητών/τριών και των εκπαιδευτικών (άξονας 4), με βάση την έκθεση 

αυτοαξιολόγησης των εκπαιδευτικών προκύπτουν τα εξής βασικά σημεία: 

(i) Ήδη από την έναρξη του σχολικού έτους διαμορφώθηκε ο κανονισμός λειτουργίας (http://lyk-

evsch-n-smyrn.att.sch.gr/wordpress/?page_id=172) μέσα σε κλίμα ασφάλειας, αλληλοσεβασμού 

και εμπιστοσύνης. 

Ο κανονισμός λειτουργίας του σχολείου είχε τη συναίνεση όλης της εκπαιδευτικής κοινότητας. 

Συνδιαμορφώθηκε από τη διεύθυνση του σχολείου και όλα τα εμπλεκόμενα μέρη: μαθητές/τριες, 

γονείς, εκπαιδευτικοί, μετά από ενδελεχή συζήτηση. 

(ii). Με τους/τις μαθητές/τριες αναπτύχθηκε σταδιακά σχέση εμπιστοσύνης και συνεργασίας με 

αμφίδρομη διαρκή ανατροφοδότηση, αξιοποιήθηκε η ομαδοσυνεργατική μέθοδος στη διάρκεια της 

τηλεκπαίδευσης, ενθαρρύνθηκε η ενεργός συμμετοχή και η αυτενέργεια των μαθητών/τριών 

(iii). Οι διδάσκοντες/ουσες καταθέτουν ότι ήταν άμεσα και συνεχώς διαθέσιμοι για επικοινωνία, είτε 

δια ζώσης είτε μέσω ηλεκτρονικών μηνυμάτων μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή της 

ηλεκτρονικής τάξης (συνολικά 77 ηλεκτρονικές τάξεις). 

(iv). Η φροντίδα των εκπαιδευτικών του σχολείου για την οργάνωση της παιδαγωγικής επικοινωνίας 

σε κλίμα αλληλοκατανόησης και σεβασμού στην προσωπικότητα κάθε μαθητή/τριας προκύπτει και 

από το γεγονός ότι δεν σημειώθηκαν συγκρούσεις που δεν ήταν δυνατόν να επιλυθούν άμεσα. 

(v). Οι μαθητές ενημερώνονταν σε τακτά χρονικά διαστήματα για την πρόοδό τους τόσο κατά το 

διάστημα της δια ζώσης διδασκαλίας, όσο και κατά το μακρύ διάστημα της τηλεκπαίδευσης. 

(vi). Η πρόοδος των μαθητών/τριών συζητήθηκε με τους/τις καθηγητές/ριες τους σε κάθε ευκαιρία 

και ειδικότερα όπου ελήφθησαν μηνύματα αμφιβολιών ως προς την εικόνα που είχαν οι ίδιοι/ες οι 

μαθητές/τριες σχετικά με την πρόοδό τους. 

http://lyk-evsch-n-smyrn.att.sch.gr/wordpress/?page_id=172
http://lyk-evsch-n-smyrn.att.sch.gr/wordpress/?page_id=172
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(vii). Παρόλο που η φετινή χρονιά δεν περιελάμβανε γενικά εκδηλώσεις ή επιπλέον δραστηριότητες 

δια ζώσης, αξιοποιήθηκε κάθε ευκαιρία για συνάντηση της τάξης, αλλά και όλου του σχολείου, στην 

ίδια ηλεκτρονική τάξη. Υπήρχε πνεύμα σεβασμού και εμπιστοσύνης μεταξύ εκπ/κών και 

μαθητών/τριών, εντός και εκτός σχολικής τάξης. 

(viii). Οι μαθητές/τριες ενεπλάκησαν ενεργά στη σχολική ζωή, μέσω της υλοποίησης σχολικών 

δράσεων, τόσο μέσα στο πλαίσιο του μαθήματος όσο και εκτός αυτού, με τη συνεργασία, την 

παρότρυνση και την καθοδήγηση των καθηγητών/τριών τους, όπου απαιτήθηκε. 

(ix). Τα μικρο-προβλήματα που εμφανίστηκαν, επιλύθηκαν με τη συνεργασία και την ειλικρινή 

επικοινωνία μεταξύ μαθητών/τριών και εκπαιδευτικών 

(x). Οι μαθητές/τριες δεν εξετράπησαν σε συμπεριφορές που είναι αντικοινωνικές και μη αποδεκτές 

(xi) Είναι εμφανές από τα παραπάνω ότι η σχολική ζωή και καθημερινότητα στο διάστημα της 

Τηλεκπαίδευσης και της δια ζώσης διδασκαλίας διέπεται εμφανώς από την κουλτούρα του 

δημοκρατικού σχολείου της συνεργασίας και του διαλόγου. 

4.3 Αναλυτικά τα σημεία i και ii. Συνδιαμόρφωση κανονισμού λειτουργίας της τάξης & 

Συναίνεση όλων στους κανόνες που ρυθμίζουν τη σχολική ζωή 

Ειδικότερα, οι εκπαιδευτικοί με την έναρξη της σχολικής χρονιάς 

● Συνδιαμόρφωσαν με τους μαθητές το πλαίσιο και τον κανονισμό λειτουργίας της τάξης. Λόγω 

των ιδιαίτερων συνθηκών της πανδημίας και της μακροπερίοδης εξ αποστάσεως 

εκπαίδευσης συζητήθηκαν με τους μαθητές και οι όροι της ομαλής διεξαγωγής των 

μαθημάτων στην εικονική τάξη και τηρήθηκαν σε ικανοποιητικό βαθμό. Για το μάθημα της 

Φυσικής Αγωγής συζητήθηκαν οι ιδιαιτερότητες των χώρων, του αθλητικού υλικού και των 

αθλητικών υποδομών.  

● Συναποφάσισαν με τους μαθητές το συμβόλαιο που διέπει τις σχέσεις μεταξύ του διδάσκοντα 

και των μαθητών, καθώς και των μαθητών μεταξύ τους ευνοώντας την δημιουργία ενός 

κλίματος ασφάλειας και εμπιστοσύνης ανάμεσα στο δάσκαλο και τους μαθητές.  

● Ενημέρωσαν τους μαθητές σχετικά με τον τρόπο επικοινωνίας, τα θέματα συνέπειας στην 

προσέλευσή τους στο μάθημα και στην υλοποίηση των εργασιών τους.   

● Διευκρίνισαν με ακρίβεια τι θα ληφθεί υπόψη για την αξιολόγησή τους ενώ ειδικότερα για 

την τηλεκπαίδευση το πλαίσιο διαμορφώθηκε και μέσω της χρήσης ερωτηματολογίου 

 (Αργύρη, https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdDUbiQs-

Gpe1MGPaneQ5jnUWN2Ez3W-uDwAP0IgO97mDC1uQ/viewform?usp=pp_url ) .  

● Τα θέματα πειθαρχίας επιλύθηκαν αρχικά ενώπιων των συμμαθητών πριν την επικοινωνία 

με τη Διεύθυνση του σχολείου. Έτσι η επίλυση έγινε υπόθεση συλλογική και συνεργατική. 

Επίσης, υιοθετήθηκε η μέθοδος της θετικής πειθαρχίας, η οποία δεν είναι τιμωρητική, χωρίς 

να είναι επιτρεπτική, διδάσκει σημαντικές κοινωνικές δεξιότητες και δεξιότητες ζωής και 

ενθαρρύνει τον σεβασμό, την αξία της αυτοπειθαρχίας και της σταθερότητας στους κοινά 

αποδεκτούς κανόνες. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdDUbiQs-Gpe1MGPaneQ5jnUWN2Ez3W-uDwAP0IgO97mDC1uQ/viewform?usp=pp_url
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdDUbiQs-Gpe1MGPaneQ5jnUWN2Ez3W-uDwAP0IgO97mDC1uQ/viewform?usp=pp_url
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4.4 Αναλυτικά τo σημείo iii. Δίαυλοι επικοινωνίας & συνεργασίας μαθητών – εκπ/κών 

● Υπήρξε άμεση και συνεχής διαθεσιμότητά επικοινωνία είτε δια ζώσης είτε μέσω 

ηλεκτρονικών μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή ηλεκτρονικής τάξης. Σε όλες τις 

περιπτώσεις ενισχύθηκε ο διαμοιρασμός των σκέψεων και των προβληματισμών του μαθητή 

που αφορούν τόσο στα μαθήματα και την ακαδημαϊκή του πορεία αλλά και στην εκμάθηση 

κάποιων βασικών αρχών που αφορούν στην κοινωνικοσυναισθηματική ανάπτυξή του.  

● Με τις διάφορες εξωδιδακτικές δραστηριότητες (όμιλοι, εκπαιδευτικές δράσεις, εικονικές 

επισκέψεις) ενισχύθηκαν οι δίαυλοι επικοινωνίας και συνεργασίας με τους/τις μαθητές/-

τριες. Ενδεικτικά αναφέρονται ο όμιλος ρητορικής, η έκδοση ηλεκτρονικής εφημερίδας, 

Χάρτα του Ρήγα, εικονική επίσκεψη στο Ινστιτούτο Εφαρμοσμένων Μαθηματικών στην Κρήτη 

και η παρακολούθηση της Διάλεξης για μαθητές από το ΕΜΒL-Eυρωπαϊκό Ινστιτούτο 

Βιοπληροφορικής  

(https://www.facebook.com/evaggelikisxoli/posts/3078764522225446). 

● Συζητήθηκαν προτάσεις προς βελτίωση της διδασκαλίας μέσω διαδικτυακών 

(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfUndXtCREJZdLCblOnYBvmLfzBCz0) 

και φυσικών ερωτηματολογίων. 

4.5 Αναλυτικά τo σημείo iv. Ενίσχυση δημιουργικής συνεργασίας. Οργάνωση της 

παιδαγωγικής επικοινωνίας, αλληλοκατανόηση, σεβασμός 

● Η καλλιέργεια και η ικανοποίηση των ενδιαφερόντων των μαθητών ενισχύθηκε σημαντικά 

από τη συνδιοργάνωση δράσεων όπως αναφέρονται αναλυτικά στους άξονες 5, 8, 9. 

● Οι μαθητές/τριες συμμετείχαν σε ομαδικές δημιουργικές εργασίες στο πλαίσιο του 

μαθήματος, αξιοποίησαν νέα ψηφιακά εργαλεία καθώς και όλες τις δυνατότητες της 

πλατφόρμας webex για ομαδοσυνεργατικές δραστηριότητες. 

● Γενικά οι μαθητές σέβονται τους μικρότερους μαθητές του Γυμνασίου καθώς και τους 

συνομηλίκους τους. 

● Στην περίπτωση εσωτερικής διαμάχης μεταξύ μαθητών οι υπεύθυνοι των τμημάτων 

προχώρησαν σε συζητήσεις για τη διαχείριση της σύγκρουσης οπότε και υπήρξε εξομάλυνση 

των σχέσεων. 

● Η παιδαγωγική επικοινωνία με τους μαθητές θεμελιώθηκε από την επιλογή της ενεργού 

ακρόασης των μαθητών για τα ποικίλα θέματα που προκύπτουν και με διαρκές ενδιαφέρον 

για την εδραίωση των αρχών του αλληλοσεβασμού, της ενσυναίσθησης και της επιθυμίας να 

επιλυθούν με γόνιμο διάλογο τα τυχόν προβλήματα σχέσεων και συνεργασίας.  

4.6 Αναλυτικά τo σημείo v. Ενημέρωση μαθητών για την πρόοδό τους 

● Τακτική ενημέρωση αναφορικά με την επίδοση και επικοινωνία με τους γονείς σε περίπτωση 

που ο μαθητής χρήζει βοήθειας και χρειάζεται να καταβάλει μεγαλύτερη προσπάθεια.  

● Μέσω της ηλεκτρονικής τάξης οι μαθητές είχαν άμεση ενημέρωση για την ποιότητα των 

εργασιών τους και την πρόοδό τους. 

4.7 Αναλυτικά τo σημείo vi. Συζήτηση για την πρόοδο των μαθητών 

● Κατ’ ιδίαν συζητήσεις με τους/τις μαθητές/τριες στην περίπτωση που ελήφθησαν μηνύματα 

αμφιβολιών σχετικά με την αυτοεικόνα τους για την πρόοδό τους. 

https://www.facebook.com/evaggelikisxoli/posts/3078764522225446
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfUndXtCREJZdLCblOnYBvmLfzBCz00il0aMryecE7J1HLHDg/viewform?usp=pp_url
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● Συζήτηση της βαθμολογίας πριν από κάθε κατάθεση τετραμήνου. Περαιτέρω συζητήσεις στη 

περίπτωση που υπάρχουν αποκλίσεις στη βαθμολογία. 

4.8 Αναλυτικά τo σημείo vii και viii.  Συνεργασία με τους/τις μαθητές/τριες για την 

οργάνωση εκδηλώσεων-δραστηριοτήτων  

● Συνεχής δημιουργική και ομαδοσυνεργατική αλληλεπίδραση με τους/τις μαθητές/τριες για 

την υλοποίηση δημιουργικών δράσεων (βλ. άξονες 4, 11, 12, 13, 14) με αποτέλεσμα την 

ενεργή εμπλοκή των μαθητών/τριών στη σχολική ζωή και περιβάλλον, με σκοπό να νιώσουν 

μέρος του και επακολούθως να ενδιαφερθούν για την ευημερία της σχολικής κοινότητας. 

● Σημείωση: Λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών της φετινής πανδημίας οι εκδηλώσεις ήταν 

κυρίως διαδικτυακές. 

4.9 Αναλυτικά τo σημείo ix. Συνεργασία για διευθέτηση προβλημάτων 

● Με αρωγό το διάλογο και το αέναο παιδαγωγικό ενδιαφέρον τα προβλήματα 

αντιμετωπίζονται μέσα στο πλαίσιο της συνεργασίας και της αλληλοαποδοχής. 

4.10 Αναλυτικά τo σημείo x. Συμπεριφορά μαθητών 

● Οι μαθητές/τριες συμπεριφέρονται σύμφωνα με τις αρχές και τους κανόνες που έχουν 

διαμορφωθεί στο σχολικό περιβάλλον. 

● Συνήθης απόκλιση παρουσιάζεται από τους μαθητές στα διαλείμματα, όπου παίζουν με 

μπάλες, κάτι που έρχεται σε αντίθεση με το σχολικό κανονισμό. 

4.11 Αναλυτικά τo σημείo xi. Σχέσεις δικαιοσύνης-αξιοκρατίας-εμπιστοσύνης-

σεβασμού μεταξύ εκπ/κών & μαθητών 

● Οι σχέσεις μεταξύ των εκπαιδευτικών και των μαθητών/τριών διέπονται από τις αρχές της 

δικαιοσύνης, της αξιοκρατίας και της εμπιστοσύνης που ανήκει στην  κουλτούρα του 

δημοκρατικού σχολείου.  
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Άξονας 5 : Σχέσεις σχολείου-οικογένειας 

5.1 Εισαγωγή:  

Για την αποτίμηση σχέσεων μεταξύ μαθητών/τριών, οι εκπαιδευτικοί της σχολικής μονάδας 

εργάστηκαν ανά κλάδο διδασκαλίας και έλαβαν υπ’ όψιν τους ακόλουθους δείκτες : 

5.α Ανάπτυξη διαύλων επικοινωνίας, υποστήριξη και ενίσχυση της συνεργασίας σχολείου - 

οικογένειας 

5.β Υποστήριξη δράσεων ενημέρωσης γονέων/κηδεμόνων για θέματα κοινού ενδιαφέροντος 

 

5.2 Περίληψη 

5.2.1 Ενίσχυση των διαύλων επικοινωνίας και συνεργασίας σχολείου-οικογένειας 

Λόγω των εκτάκτων συνθηκών της πανδημίας η επικοινωνία και συνεργασία σχολείου-οικογένειας, 

κατά το σχολικό έτος 2020-2021, έγινε κατά κύριο λόγο εξ αποστάσεως, χρησιμοποιώντας όλα τα 

διαθέσιμα ηλεκτρονικά μέσα. Η πληροφόρηση των γονέων  στηρίχθηκε στην ιστοσελίδα του 

σχολείου, στην ηλεκτρονική αλληλογραφία και στις διαδικτυακές συναντήσεις με τους γονείς. Εκ 

μέρους της διοίκησης έγιναν δύο διαδικτυακές συναντήσεις με γονείς στην αρχή του έτους και 

απεστάλησαν 47 μηνύματα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας προς ενημέρωση των γονέων και 

κηδεμόνων. Ανακοινώσεις του σχολείου αναρτώνται και στην ιστοσελίδα του σχολείου http://lyk-

evsch-n-smyrn.att.sch.gr/wordpress/?cat=10. Η διοίκηση του σχολείου είχε συνεχή επικοινωνία 

με το Σύλλογο Γονέων, ο οποίος έδρασε ως κόμβος επικοινωνίας με το σύνολο των γονέων. 

Κατά τη διάρκεια του εγκλεισμού, η επικοινωνία των καθηγητών με τους γονείς για την ενημέρωση 

σχετικά με την επίδοση, πρόοδο και τη συμπεριφορά των μαθητών/τριών πραγματοποιήθηκε μέσω 

ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, τηλεφώνου, WEBEX αλλά και άλλων μέσων κοινωνικής δικτύωσης. 

Για την επικοινωνία με τηλέφωνο και την πλατφόρμα WEBEX ορίσθηκε εβδομαδιαία καθορισμένη 

συνάντηση κάθε εκπαιδευτικού με τους γονείς και εφαρμόστηκε η διατήρηση συγκεκριμένου εντύπου 

προγραμματισμού και αποτίμησης για τις συναντήσεις των καθηγητών με τους γονείς. 

Θετικά σημεία: Η επικοινωνία του σχολείου με τους γονείς αποτιμάται, σαφώς ικανοποιητική, 

καθώς κατεβλήθη κάθε δυνατή προσπάθεια για την απρόσκοπτη επαφή μαζί τους, λαμβάνοντας 

βεβαίως υπόψιν τις έκτακτες συνθήκες της πανδημίας που διήρκεσαν καθ’ όλη τη διάρκεια της 

σχολικής χρονιάς.  

Σημεία προς βελτίωση: Εκτιμάται ότι θα μπορούσε να γίνει ένας πιο εξατομικευμένος 

προγραμματισμός σε ό,τι αφορά τα διαδικτυακά ραντεβού μέσω της πλατφόρμας WEBEX με τους 

γονείς, ούτως ώστε να υπάρχει συγκεκριμένη ώρα και χρόνος συνομιλίας με τους εκπαιδευτικούς, 

χωρίς καθυστερήσεις και με σαφή και αυστηρά χρονικά όρια. 

5.2.2 Υποστήριξη δράσεων ενημέρωσης, συνεργασίας και επιμόρφωσης γονέων για θέματα 

κοινού ενδιαφέροντος.  

Οι γονείς ενημερώνονταν με γραπτές επιστολές για όλες τις εξωσχολικές δραστηριότητες και έδιναν 

τη γραπτή τους συγκατάθεση για τη συμμετοχή των παιδιών τους σε αυτές. Επίσης, στα ευρωπαϊκά 

http://lyk-evsch-n-smyrn.att.sch.gr/wordpress/?cat=10
http://lyk-evsch-n-smyrn.att.sch.gr/wordpress/?cat=10
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προγράμματα οι γονείς/κηδεμόνες υπήρξαν αρωγοί και μέτοχοι, αφού δέχονταν να συνδράμουν για 

τη φιλοξενία των μαθητών/τριών των σχολείων-εταίρων. 

Το σχολείο μας σε συνεργασία με τον Δήμο Ν. Σμύρνης, τον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων, τον 

Σύνδεσμο Αποφοίτων και το Παιδαγωγικό Τμήμα Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του ΕΚΠΑ 

πραγματοποίησε διαδικτυακές εκδηλώσεις επαγγελματικού προσανατολισμού και σύνδεσης της 

Εκπαίδευσης με την Εργασία.  

Θετικά σημεία: Μέσω της αγαστής συνεργασίας καλλιεργήθηκαν οι θετικές σχέσεις σχολείου και 

οικογένειας. 

Σημεία προς βελτίωση: Κρίνεται σκόπιμη η βελτίωση του δείκτη επιμόρφωσης γονέων σε θέματα 

κοινού ενδιαφέροντος, ούτως ώστε να ενδυναμωθεί η συνεργασία σχολείου και γονέων/κηδεμόνων. 

 

5.3 . Ενίσχυση των διαύλων επικοινωνίας και συνεργασίας σχολείου-οικογένειας 

Για την ενίσχυση της συνεργασίας σχολείου – οικογένειας αλλά και την ενίσχυση των διαύλων 

επικοινωνίας οι γονείς και οι μαθητές ενημερώθηκαν συχνά μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας για 

τρέχοντα ζητήματα λειτουργίας του σχολείου (αποστολή 47 μαζικών emails προς ενημέρωση των 

γονέων). Επιπλέον η επικοινωνία με τους γονείς στηρίζεται και στην ιστοσελίδα του σχολείου 

http://lyk-evsch-n-smyrn.att.sch.gr/wordpress/?cat=31 Σε έκτακτες περιπτώσεις, όπου 

απαιτήθηκε αμεσότητα και πιστοποιημένη επικοινωνία χρησιμοποιήθηκαν και τηλεφωνικές κλήσεις 

προς τους κηδεμόνες.  

Κατά τη διάρκεια του εγκλεισμού, η επικοινωνία των καθηγητών  με τους γονείς για την ενημέρωση 

σχετικά με την επίδοση και την συμπεριφορά των μαθητών πραγματοποιήθηκε με email, τηλέφωνο, 

WEBEX αλλά και άλλα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Για την επικοινωνία με τηλέφωνο και την 

πλατφόρμα WEBEX ορίσθηκε εβδομαδιαία καθορισμένη συνάντηση κάθε συναδέλφου με τους γονείς. 

 

Το σχολείο συμμετείχε πιλοτικά στο πρόγραμμα ERASMUS KA3 – SMILE, μέσω του οποίου 

επιτεύχθηκε καλύτερη επικοινωνία με τους γονείς. Η διοίκηση του σχολείου είχε συνεχή 

επικοινωνία με το σύλλογο γονέων, ο οποίος έδρασε ως κόμβος επικοινωνίας με το σύνολο των 

γονέων. 
Η επικοινωνία του σχολείου με τους γονείς αποτιμάται ικανοποιητική. 

 

5.4 Υποστήριξη δράσεων ενημέρωσης, συνεργασίας και επιμόρφωσης γονέων για 

θέματα κοινού ενδιαφέροντος.  

 Ενημέρωση γονέων με επιστολή για όλες τις εξωσχολικές δραστηριότητες (Ευρωπαϊκό 

Διαγωνισμό Μετάφρασης, Δράση Δημιουργίας Βίντεο για τους Έλληνες Εβραίους και το 

Ολοκαύτωμα, Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα "Playing Europe", δράσεις Ομίλου Κινηματογράφου και 

δράσεις Ομίλου Φιλαναγνωσίας) και δίνουν τη γραπτή τους συγκατάθεση για τη συμμετοχή 

των παιδιών τους σε αυτές. Επίσης, στο προαναφερθέν ευρωπαϊκό πρόγραμμα οι 
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γονείς/κηδεμόνες είναι αρωγοί, αφού έχουν δεχτεί να συνδράμουν για τη φιλοξενία των 

μαθητών των σχολείων-εταίρων, καθιστώντας τους γονείς  μετόχους του ευρωπαϊκού 

προγράμματος. 

 Πραγματοποίηση διαδικτυακών εκδηλώσεων επαγγελματικού προσανατολισμού και σύνδεσης 

της Εκπαίδευσης με την Εργασία. Οργάνωση:  Πρότυπο Γενικό Λύκειο Ευαγγελικής Σχολής 

Σμύρνης, σε συνεργασία με τον Δήμο Νέας Σμύρνης, Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων 

Λυκείου Ευαγγελικής Σχολής, Σύνδεσμος Αποφοίτων Ευαγγελικής Σχολής και Παιδαγωγικό 

Τμήμα Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου 

Αθηνών (ΕΚΠΑ). Υπεύθυνη καθηγήτρια οργάνωσης: Αργύρη Παναγιώτα, Μαθηματικός 

(M.Sc, M.Ed). Υποψήφια Διδάκτωρ Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. 

Αποτιμάται η βελτίωση του δείκτη επιμόρφωσης γονέων σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος. 
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Άξονας 6 : Ηγεσία – Οργάνωση και διοίκηση της σχολικής μονάδας 

6.1 Εισαγωγή 

Για τον άξονα «Ηγεσία – Οργάνωση και διοίκηση της σχολικής μονάδας» οι εκπαιδευτικοί της 

σχολικής μονάδας εργάστηκαν ανά κλάδο διδασκαλίας και έλαβαν υπ όψιν τούς ακόλουθους δείκτες: 

6.α Στοχοθεσία και προτεραιοποίηση στόχων 

6.β Διασφάλιση της εφαρμογής του σχολικού κανονισμού 

6.γ Αξιοποίηση του εκπαιδευτικού προσωπικού 

6.δ Κατανομή και διαχείριση πόρων 

6.ε Προστασία, αξιοποίηση και εκσυγχρονισμός σχολικών χώρων – υποδομών 

 

6.2 Περίληψη 

Η γενική στοχοθεσία του σχολείου, όπως ορίζεται τα τελευταία χρόνια από την Διεύθυνση, για τη 

λειτουργία της σχολικής μονάδας διέπεται από συγκεκριμένες αρχές. Αυτές και την προηγούμενη 

χρονιά ήταν: 

Η αδιάλειπτη λειτουργία ποιοτικής διδακτικής πράξης, η ορθή και ισόνομη καθοδήγηση-διοίκηση του 

έμψυχου δυναμικού του σχολείου, η διατήρηση της άμεσης και απρόσκοπτης επικοινωνίας με τους 

συναδέλφους, τους διδασκόμενους και τους γονείς και η βελτιστοποίηση των υποδομών. 

Κατά τη λήψη αποφάσεων για τη λειτουργία του σχολείου υπήρξε συλλογικότητα ενώ τηρήθηκαν οι 

κανονισμοί και η νομοθεσία. 

Ιδιαίτερα κατά την ιδιαίτερη προηγούμενη χρονιά, οι επιμέρους στόχοι αφορούσαν α) στη διασφάλιση 

της υγείας όλων των μελών της σχολικής μονάδας, β) στην απρόσκοπτη και συνεχή λειτουργία της 

διδακτικής πράξης και κατά την Τηλεκπαίδευση γ) στην ολοκλήρωση της διδακτέας ύλης, βάσει του 

προγράμματος σπουδών και δ) στην υλοποίηση δράσεων πανευρωπαϊκών συνεργασιών. Θεωρούμε 

ότι η καταγραφή της στοχοθεσίας θα βοηθήσει σε καλύτερη υλοποίηση των στόχων. 

Για να εκπληρωθεί ο στόχος (α) έγιναν επανειλημμένες παρεμβάσεις στον Δήμο για την αύξηση του 

προσωπικού καθαριότητας, επιτυχείς παρεμβάσεις στους μαθητές για την τήρηση των μέτρων 

υγιεινής και ελήφθησαν μέτρα όπως η αλλαγή του προγράμματος και διαφορετικά διαλείμματα ανά 

τάξη καθώς και η αλλαγή της διάρκειας των διδακτικών ωρών. Οι τελευταίες πρακτικές τηρήθηκαν 

κατά το δυνατόν αλλά δε διασφαλίστηκε η πλήρης εφαρμογή τους. 

Για τον στόχο (β) τροποποιήθηκε το πρόγραμμα, υπήρξε τεχνική βοήθεια προς εκπαιδευτικούς και 

μαθητές (χορήγηση 2 γραφίδων, 20 tablets) χρησιμοποιήθηκαν διαμοιραζόμενα αρχεία για την 

καταχώρηση των απουσιών και έγινε αλλαγή στους τρόπους αξιολόγησης των μαθητών. Η επίτευξη 

του στόχου (γ) ήταν εφικτή λόγω της έγκαιρης και απρόσκοπτης λειτουργίας της Τηλεκπαίδευσης 

και την απουσία μακροχρόνιας κατάληψης. Όσον αφορά στο στόχο (δ), συνεχίστηκε διαδικτυακά η 

υλοποίηση δράσεων πανευρωπαϊκών συνεργασιών (βλ. άξονα 9). 
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Σημειώνεται ότι η έλλειψη βοηθητικού προσωπικού, καθώς και η έλλειψη τεχνικού προσωπικού 

στον Δήμο, αποπροσανατολίζουν την Διεύθυνση από τον κυρίως παιδαγωγικό, καθοδηγητικό και 

ελεγκτικό της ρόλο. 

Ο σχολικός κανονισμός καταρτίστηκε το Δεκέμβριο του 2019, συμπληρώθηκε το Δεκέμβριο του 

2020 και αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του σχολείου http://lyk-evsch-n-

smyrn.att.sch.gr/wordpress/?page_id=172. Οι μαθητές συνδιαμόρφωσαν την τελική μορφή, μέσω 

συζητήσεων στην ολομέλεια των τμημάτων και με μεταφορά των προτάσεων τους από τους 

εκπροσώπους (5μελή, 15μελές) στη Διοίκηση. Η δημοκρατική διαδικασία δημιουργίας του 

κανονισμού εξασφαλίζει την εφαρμογή του από τους μαθητές, ακόμα και στα σημεία που παρέμειναν 

ανενεργά για μεγάλο διάστημα λόγω της αναστολής λειτουργίας του σχολείου (π.χ. 

προσέλευση/παραμονή μαθητών στο σχολείο, σχολικές δραστηριότητες κ.λ.π.). Τα λιγοστά 

προβλήματα (π.χ. καθυστέρησης προσέλευσης μαθητών στο σχολείο, χρήση προστατευτικής μάσκας 

κ.ά.) αντιμετωπίζονται από τη Διεύθυνση σε συνεργασία με τη μαθητική κοινότητα. 

Κατά την καραντίνα αξιοποιήθηκαν οι εμπειρότεροι ψηφιακά συνάδελφοι, ώστε να καθοδηγήσουν 

τους πιο άπειρους με σκοπό την απρόσκοπτη λειτουργία της Τηλεκπαίδευσης. Η διοίκηση του 

σχολείου οργάνωσε και ανέθεσε εργασίες στους συναδέλφους, βάσει προτίμησης τους, στην αρχή 

της σχολικής χρονιάς. Εντούτοις, στις συνθήκες Τηλεκπαίδευσης δεν ήταν δυνατή η 

πραγματοποίησή κάποιων εργασιών (π.χ. η λειτουργία και οργάνωση των εργαστηρίων και της 

Βιβλιοθήκης), με αποτέλεσμα να μην έχει γίνει ακόμα αποτίμηση της λειτουργίας τους. 

Οι λειτουργικές ανάγκες του σχολείου (φωτοτυπικά, χαρτί, είδη καθαριότητας, λογαριασμοί 

οργανισμών κοινής ωφέλειας) καλύπτονται από τον Δήμο. Επιπλέον, χορηγούνται 100 Ευρώ ανά 

μήνα - ποσό μη επαρκές- για περαιτέρω ανάγκες του σχολείου. Τις περισσότερες φορές οι ανάγκες 

σε ηλεκτρονικό εξοπλισμό καλύφθηκαν από βραβεία που είχαν επιτύχει μαθητές, ενώ συνεισέφερε 

και ο Σύλλογος γονέων. Φέτος, κατόπιν αιτήματος εκπαιδευτικού του σχολείου χορηγήθηκε από τον 

Δήμο εξοπλισμός για το εργαστήριο Χημείας. 

Οι σχολικές υποδομές καλύφθηκαν πλήρως διαδικτυακά κατόπιν τοποθέτησης 3 αναμεταδοτών 

WiFi. Επίσης έγινε σύνδεση φωτοτυπικών με το δίκτυο του σχολείου ώστε να είναι δυνατή η 

εκτύπωση και σάρωση εγγράφων. Αγοράσθηκαν δύο βιντεοπροβολείς με πόρους από πρόγραμμα 

Erasmus για την κάλυψη όλων των αιθουσών διδασκαλίας. Επιπλέον από τη νίκη δύο ομάδων του 

σχολείου σε διαγωνισμό επιχειρηματικότητας αποκτήθηκαν 8 φορητοί υπολογιστές. 

Αν  και φέτος εκδόθηκε πιστοποιητικό πυρασφάλειας του κτιρίου και έγινε έλεγχος των αθλητικών 

χώρων για την ασφάλειά τους, απαιτείται να γίνει μελέτη εκτίμησης κινδύνων από ομάδα ειδικών 

και να εφαρμοστούν τα απαραίτητα διορθωτικά μέτρα. Επίσης, το κτήριο διαθέτει υποδομή  για 

ΑΜΕΑ με πρόσβαση μόνο στον πρώτο όροφο του Λυκείου και ενώ διαθέτει ασανσέρ δεν λειτουργεί, 

γιατί δεν έχει πιστοποιηθεί από τον Δήμο. 

Οι εξωτερικοί ελεύθεροι χώροι κρίνονται επαρκείς, όμως λείπει το πράσινο και θέσεις με σκίαστρα, 

ώστε να μπορούν να ξεκουράζονται οι μαθητές κατά την διάρκεια των διαλειμμάτων τους. 
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6.3 Στοχοθεσία και προτεραιοποίηση στόχων 

Η διοίκηση έχει θέσει το ευρύτερο πλαίσιο της γενικής στοχοθεσίας που κρίνεται αξιόπρακτη για 

τη σχολική μονάδα το οποίο ωστόσο έχει παρουσιαστεί αποσπασματικά και δεν έχει πλήρως και με 

σαφήνεια καταγραφεί. Η μη καταγραφή και κοινοποίησή του προς τα εμπλεκόμενα στη λειτουργία 

του σχολείου μέρη, οδηγεί ενίοτε στην αποσπασματική εφαρμογή του στη λειτουργία της σχολικής 

μονάδας. 

Γενικές και θεμελιώδεις αρχές της γενικής στοχοθεσίας είναι: η ορθή και ισόνομη καθοδήγηση-

διοίκηση του έμψυχου δυναμικού της σχολικής μονάδας, η διατήρηση της άμεσης και απρόσκοπτης 

επικοινωνίας με τους συναδέλφους, τους διδασκόμενους και τους γονείς τους, καθώς και η, κατά το 

δυνατόν, βελτιστοποίηση των υλικών υποδομών. 

Κύριος στόχος την προηγούμενη χρονιά ήταν η σωστή λειτουργία της σχολικής μονάδας σε όλες τις 

ιδιαίτερες συνθήκες που διαμορφώθηκαν λόγω της πανδημίας. Οι προτεραιότητες – επιμέρους 

στόχοι  ήταν α) η διασφάλιση της υγείας όλων των μελών της σχολικής μονάδας, β) η απρόσκοπτη 

και συνεχής λειτουργία της διδακτικής πράξης ακόμη και κατά την διάρκεια της Τηλεκπαίδευσης γ) 

στην η ολοκλήρωση της διδακτέας ύλης βάσει του αναλυτικού προγράμματος σπουδών για όλες τις 

τάξεις, με έμφαση στην Γ Λυκείου λόγω των Πανελληνίων και στην δ) η υλοποίηση δράσεων 

πανευρωπαϊκών συνεργασιών. 

Ενώ καταβάλλεται προσπάθεια οι γενικές αρχές να διατρέχουν την διοικητική διαδικασία του 

σχολείου η έλλειψη βοηθητικού προσωπικού, καθώς και η έλλειψη τεχνικού προσωπικού στον Δήμο 

-που είναι υπεύθυνος για την επίλυση των τεχνικών προβλημάτων του σχολείου- 

αποπροσανατολίζουν την Διεύθυνση από τον κυρίως παιδαγωγικό, καθοδηγητικό και ελεγκτικό της 

ρόλο και την οδηγούν σε προτεραιοποίηση ενεργειών που δεν έχουν άμεση συνάφεια με την διδακτική 

διαδικασία. 

Για να εκπληρωθεί ο επιμέρους στόχος (α) έγιναν επανειλημμένες παρεμβάσεις στον Δήμο για την 

αύξηση του προσωπικού καθαριότητας επιτυχείς παρεμβάσεις στους μαθητές για την τήρηση των 

μέτρων υγιεινής και ελήφθησαν επιπλέον μέτρα όπως η αλλαγή του προγράμματος ανά τάξη, η 

διάρκεια των διδακτικών ωρών και των διαλειμμάτων. 

Ωστόσο οι αποφάσεις της διοίκησης τηρήθηκαν κατά το δυνατόν αλλά μερικώς και δε διασφαλίστηκε 

η πλήρης εφαρμογή τους από το ΣΔ και τους συναδέλφους, όπως η τήρηση του νέου προγράμματος 

με διαφορετικά διαλείμματα ανά τάξη και η χρονική διάρκεια των διδακτικών ωρών. 

Για τον επιμέρους στόχο (β) τροποποιήθηκε το πρόγραμμα, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, 

υπήρξε τεχνική βοήθεια προς τους εκπαιδευτικούς καθώς και η χορήγηση δύο γραφίδων, 

εξασφαλίστηκαν και χορηγήθηκαν στους μαθητές 20 tablets, χρησιμοποιήθηκαν διαμοιραζόμενα 

αρχεία για την καταχώρηση των απουσιών και έγινε αλλαγή στους τρόπους αξιολόγησης των 

μαθητών. 

Η επίτευξη του στόχου (γ) ήταν εφικτή λόγω της έγκαιρης και απρόσκοπτης λειτουργίας της 

Τηλεκπαίδευσης και την μη ύπαρξη μακροχρόνιας κατάληψης. 

Όπου απαιτήθηκε να ληφθούν αποφάσεις για τη λειτουργία του σχολείου υπήρξε συλλογικότητα 

τηρήθηκαν οι κανονισμοί και η νομοθεσία. Έγινε σύγκληση δύο φορές του σχολικού συμβουλίου και 
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35 φορές επίσημα του ΣΔ. Ο ΣΔ αποφάσισε για διάφορα κρίσιμα σημεία λειτουργίας του σχολείου 

και έλαβε σχετικές αποφάσεις. 

Όσον αφορά στο στόχο (δ) συνεχίστηκε η υλοποίηση δράσεων πανευρωπαϊκών συνεργασίων στο 

πλαίσιο προγραμμάτων Erasmus+ KA229 , Erasmus+ ΚΑ3, SALL Etwinning  κ.ά.(αναλυτικά στο 

δείκτη 9). Παρότι δεν υπήρχαν μετακινήσεις εκπαιδευτικών και μαθητών, λόγω της απαγόρευσής 

τους, συνεχίστηκε η διαδικτυακή συνεργασία με τους εταίρους. 

 

6.4  Διασφάλιση της εφαρμογής του σχολικού κανονισμού 

Ο σχολικός κανονισμός καταρτίστηκε το Δεκέμβριο του 2019, και συμπληρώθηκε αποσπασματικά 

το Δεκέμβριο του 2020, διότι λόγω της πανδημίας δεν ήταν εύκολη η επικοινωνία και συζήτηση με 

όλα τα μέλη της κοινότητας άμεσα. Ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργι ́ας συντάχθηκε υ ́στερα από 

την εισήγηση του Διευθυντή της σχολικη ́ς μονάδας και αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του σχολείου 

http://lyk-evsch-n-smyrn.att.sch.gr/wordpress/?page_id=172. 

Για τον κανονισμό έγινε ενημέρωση προς τους μαθητές, οι οποίοι στη συνέχεια συζήτησαν τη 

διαμόρφωσή του σε καθένα από τα τμήματα. Έπειτα, οι εκπρόσωποι καθενός των τμημάτων 

συζήτησαν τις διαφοροποιήσεις με το 15μελές του σχολείου, το οποίο μετέφερε τις προτάσεις και 

τις συζήτησε με τη διοίκηση του σχολείου, οπότε και διαμορφώθηκε ο κανονισμός στην τελικη του 

μορφή. Ως προς την εφαρμογή του κανονισμού, η δημοκρατική διαδικασία δημιουργίας του 

κανονισμού εξασφαλίζει εν γένει την εφαρμογή του από τους μαθητές αλλά πέραν τούτου υπήρξαν 

παραινετικές και λίγες φορές πειθαρχικές παρεμβάσεις σε περιπτώσεις μη εφαρμογής του. Σε 

κάποια σημεία η εφαρμογή του δεν ήταν δυνατή, λόγω των ειδικών συνθηκών της πανδημίας, ενώ 

απαιτήθηκαν και τροποποιήσεις στο πλαίσιο της νομοθεσίας για την αντιμετώπισή της. 

Υπήρξε γενική αποδοχη ́ από τους μαθητές/τριες, τους/τις εκπαιδευτικου ́ς και τους 

γονείς/κηδεμόνες, με αμοιβαίο σεβασμό στον διακριτό κάθε φορά θεσμικό ρόλο τους και, παρότι 

κάποια σημεία του (π.χ. προσέλευση/παραμονή μαθητών στο σχολείο, σχολικές δραστηριότητες 

κ.λ.π.) λόγω της αναστολής λειτουργίας του σχολείου παρέμειναν ανενεργά για μεγάλο διάστημα, 

τηρήθηκαν και εφαρμόστηκαν πλήρως. 

Λιγοστά προβλήματα (π.χ. καθυστέρησης προσέλευσης μαθητών στο σχολείο, χρήσης 

προστατευτικής μάσκας κ.ά.) επιλύθηκαν από τη Διοίκηση και τα με ́λη της σχολικη ́ς κοινότητας, 

πάνω στις αρχε ́ς της παιδαγωγικής επιστήμης και της εκπαιδευτικής νομοθεσι ́ας, με συνεργατικό 

πνεύμα. 

6.5 Αξιοποίηση του εκπαιδευτικού προσωπικού 

Λειτουργεί ένα πλήρως οργανωμένο σύστημα ενημέρωσης των συναδέλφων μέσω ηλεκτρονικής 

αλληλογραφίας  

Η διοίκηση του σχολείου οργάνωσε και ανέθεσε εργασίες, μέσω πρότασής της στο ΣΔ. στην αρχή 

της σχολικής χρονιάς στους συναδέλφους, αφού οι συνάδελφοι είχαν κατέθεσει τις προτιμήσεις 

τους. Λόγω της ιδιάζουσας λειτουργίας του σχολείου το μεγαλύτερο χρονικό διάστημα πολλές φορές 

δεν ήταν δυνατή η πραγματοποίησή τους των εργασιών, όπως η λειτουργία και οργάνωση των 
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εργαστηρίων και της Βιβλιοθήκης, με αποτέλεσμα να μην έχει γίνει ακόμα αποτίμηση για το πόσο 

αποτελεσματικά λειτούργησαν αυτές οι αναθέσεις την προηγούμενη χρονιά. 

Παρόλα αυτά, κατά την διάρκεια της καραντίνας, ήταν σημαντική η καθοδήγηση και αλληλοβοήθεια 

από τους έμπειρότερους ψηφιακά συναδέλφους προς τους πιο άπειρους και αυτός ήταν ένας από 

τους κυριότερους παράγοντες για την απρόσκοπτη λειτουργία της Τηλεκπαίδευσης. 

Η βέλτιστη αξιοποίηση  των ιδιαιτεροτήτων και δεξιοτήτων καθενός από το προσωπικό του 

σχολείου και γενικότερα η έμπνευση του προσωπικού αποτελεί μια συνεχή διοικητική πρόκληση.  

 

6.6 Κατανομή και διαχείριση πόρων 

Οι λειτουργικές ανάγκες του σχολείου (φωτοτυπικά, χαρτί, είδη καθαριότητας, λογαριασμοί 

οργανισμών κοινής ωφέλειας) καλύπτονται από τον Δήμο. Επί πλέον χορηγούνται 100 Ευρώ ανά 

μήνα για περαιτέρω ανάγκες του σχολείου ποσό το οποίο είναι ανεπαρκές για να καλυφθούν οι 

απαιτήσεις των υλικών μέσων που απαιτούνται για την σύγχρονη διδασκαλία. Ανάγκες σε 

ηλεκτρονικό εξοπλισμό έχουν καλυφθεί τις περισσότερες φορές από βραβεία που επιτυγχάνουν 

μαθητές μας σε δράσεις που συμμετέχουν. Σε έργα υποδομής (π.χ. αντιηλιακές μεμβράνες) έχει 

συνεισφέρει και ο Σύλλογος γονέων. 

Κατόπιν αιτήματος του χημικού του σχολείου Δρ. Μακεδόνα Χριστόδουλου χορηγήθηκε φέτος από 

τον Δήμο εξοπλισμός για το εργαστήριο Χημείας του σχολείου. 

 

6.7 Προστασία, αξιοποίηση και εκσυγχρονισμός σχολικών χώρων – υποδομών. 

Η σχολική μονάδα διαθέτει 10 αίθουσες διδασκαλίας μια αίθουσα πολλαπλών χρήσεων,  έξι 

εργαστήρια (Φυσικής, Χημείας, Βιολογίας, Πληροφορικής, Ιστορίας και Μαθηματικών), αίθουσα 

Γυμναστικής και Βιβλιοθήκη. Διαθέτει γραφείο Διευθυντή και Υποδιευθυντή και αίθουσα 

καθηγητών. Υπάρχει και μικρός παρακείμενος χώρος που χρησιμοποιείται ως αίθουσα καθηγητών 

Τοποθετήθηκαν 3 αναμεταδότες WiFi ώστε να καλύπτονται με Ίντερνετ όλοι οι χώροι του 

σχολείου. Σύνδεση φωτοτυπικών με το δίκτυο του σχολείου ώστε να είναι δυνατή η εκτύπωση και 

η σάρωση εγγράφων σε αυτούς. Αγορά δύο βιντεοπροβολέων με πόρους από πρόγραμμα Erasmus 

για την κάλυψη όλων όλων των αιθουσών διδασκαλίας με βιντεοπροβολείς. Απόκτηση 8 φορητών 

υπολογιστών λόγω συμμετοχής και νίκης δύο ομάδων του σχολείου σε διαγωνισμό 

επιχειρηματικότητας. 

Αν  και φέτος εκδόθηκε πιστοποιητικό πυρασφάλειας του κτιρίου από τον Δήμο, εγκαταστάθηκε 

σύστημα πυρανίχνευσης και ελέχθησαν οι αθλητικοί χώροι για την ασφάλειά τους από την αρμόδια 

υπηρεσία του Δήμου Νέας Σμύρνης. απαιτείται να γίνει μελέτη εκτίμησης κινδύνων από ομάδα 

ειδικών και να εφαρμοστούν τα απαραίτητα διορθωτικά μέτρα. 

Για την λειτουργία κάθε βιντεοπροβολέα  χρειάζεται η μεταφορά ενός φορητού υπολογιστή. Οι 

εκπαιδευτικοί χρησιμοποιούν τον προσωπικό τους ή το σχολείο τον διαθέτει σε όποιον το 

χρειάζεται.  

Οι εξωτερικοί ελεύθεροι χώροι κρίνονται σχετικά επαρκείς, όμως είναι σχεδόν πλήρως καλυμμένοι 

από τσιμέντο. Λείπει το πράσινο και θέσεις με σκίαστρα όπου μπορούν να ξεκουράζονται οι μαθητές 
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κατά την διάρκεια των διαλειμμάτων τους, αλλά και για τις καλύτερες συνθήκες στο μάθημα της 

Φυσικής Αγωγής. Επιπλέον η αυλή διατίθεται και ως χώρος άθλησης . 

Οι υπάρχοντες σχολικοί χώροι είναι επαρκείς για τον αριθμό των μαθητών/τριών που έχει το 

σχολείο. Οι διατιθέμενοι χώροι για τους καθηγητές δεν είναι επαρκείς.  

Το κτήριο διαθέτει υποδομή  για ΑΜΕΑ με πρόσβαση μόνο στον πρώτο όροφο του Λυκείου και 

ενώ διαθέτει ασανσέρ αυτό δεν λειτουργεί γιατί είναι σε διαδικασία πιστοποίησης από τον Δήμο. 
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Αξονας 7 : Σχολείο και κοινότητα  

7.1 Εισαγωγή:  

Για την αποτίμηση του άξονα 7  «Σχολείο και Κοινότητα» η καθορισθείσα ομάδα εργασίας έλαβε 

υπόψη της τους ακόλουθους δείκτες: 

7.α Πρωτοβουλίες για τη διαμόρφωση δικτύων σχολείων 

7.β Ενίσχυση σχέσεων και επιδίωξη συνεργασιών με φορείς 

7.γ Εξωστρέφεια -διάχυση καλών πρακτικών 

 

7.2 Περίληψη  

Η ποιότητα των σχέσεων συνεργασίας του σχολείου με την κοινότητα αποτυπώνεται μέσα από μία 

σειρά δράσεων και πρωτοβουλιών όπως : α) δράση εππαγελματικής ανάπτυξης εκπαιδευτικών 

(Εργαστήριο Άλγεβρας) β) συμμετοχή στο διασχολικό δίκτυο προφορικής και τοπικής ιστορίας του 

4ου Π.Ε.Κ.Ε.Σ. γ) την συμμετοχή στη δράση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής etwinning για την από κοινού 

υλοποίηση συνεργατικών έργων σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο δ)  την υλοποίηση διαδικτυακών 

εκδηλώσεων επαγγελματικού προσανατολισμού σε συνεργασία με το Παιδαγωγικό Τμήμα 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του ΕΚΠΑ, την τοπική κοινότητα του σχολείου (Σύλλογος Γονέων 

και Κηδεμόνων, Σύνδεσμος Αποφοίτων) και της ευρύτερης κοινωνίας (Δήμος της Νέας Σμύρνης) 

ε) τη δημιουργία συνεργατικής ηλεκτρονικής τάξης, στην η-τάξη του ΠΣΔ, όπου περισσότεροι από 

200 εκπαιδευτικοί Μαθηματικοί, από όλη την Ελλάδα, δημιούργησαν εκπαιδευτικό υλικό διαθέσιμο 

σε όλους τους συναδέλφους και μαθητές, στ) την συνεργασία με Πανεπιστήμια και Ερευνητικά 

Κέντρα από τον εθνικό και διεθνή εκπαιδευτικό χώρο στο επίπεδο i) Εκπαίδευσης φοιτητών αλλά 

και έρευνας και (ΣΕΦΑΑ, ΣΕΜΦΕ, ΔΠΜΣ) «Ψηφιακός Μετασχηματισμός και Εκπαιδευτική 

Πράξη», ΕΚΠΑ) ii) διαδικτυακών ομιλιών από Έλληνες και ξένους ακαδημαϊκούς. Τα θέματα των 

ομιλιών ήταν: ψηφιακής πολιτιστικής κληρονομίας (πανεπιστήμιο Savoie-Mont Blanc), αναζήτησης 

νοητικών παραδειγμάτων και βιωματικής προσέγγισης της φιλοσοφικής σκέψης, επιστημονικών 

ζητημάτων για το μάθημα της Χημείας (ELLS του European Molecular Biology Laboratory και 

πανεπιστήμιο της Γλασκώβης), για τη Μνήμη του Ολοκαυτώματος και την πρόληψη των εγκλημάτων 

κατά της ανθρωπότητας και στο πλαίσιο του ομίλου φιλαγνωσίας iii) υλοποίησης δράσεων για τa 

200 χρόνια της Επανάστασης του 1821 υπό το πρίσμα της Ιστορίας, της Λογοτεχνίας και της 

Τέχνης, διαθεματικών προσεγγίσεων για τις λοιμώδεις ασθένειες μέσω των γνωστικών 

αντικειμένων των Αρχαίων Ελληνικών, της Ιστορίας και της Βιοχημείας iv) παρουσίασης καλών 

διδακτικών πρακτικών για τη χρήση λογοτεχνίας στη διδασκαλία της ξένης γλώσσας, για προτάσεις 

διδασκαλίας φυσικών επιστημών στις ειδικές συνθήκες του Covid 19 μέσα από την χρήση του Kahoot 

και την υλοποίηση πειραμάτων από το σπίτι, v) εισηγήσεις σε εκπαιδευτικά σεμινάρια και συνέδρια, 

σε  συνεργασία με τους Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου για τα φιλολογικά μαθήματα και το 

μάθημα της Αγγλικής Γλώσσας. 

Η εξωστρέφεια του σχολείου προς την κοινότητα επιβεβαιώνεται και από τον μεγάλο αριθμό 

διάχυσης καλών πρακτικών α) μέσω των νέων τεχνολογιών για i) τη δημιουργία ηλεκτρονικής 

σχολικής εφημερίδας (Ευαγγελιοφόρος), ii) τη συμμετοχή του σχολείου στο πρόγραμμα Reflecting 

for Change (R4C), στο οποίο  η καινοτομία γίνεται αντιληπτή ως η οδός του σχολείου προς την 

ψηφιακή ωριμότητα (e-maturity)  και την ολοκληρωμένη χρήση των ΤΠΕ. Η αποτελεσματικότητα 
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για την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών στην εξ αποστάσεως διδασκαλία παρουσιάζεται και στο 

άρθρο: Ανοικτή Εκπαίδευση / Open Education, Τόμ. 17, Αρ. 1 "‘Απόψεις των μαθητών του 

Προτύπου Λυκείου της Ευαγγελικής Σχολής Σμύρνης σχετικά με την εξ αποστάσεως σύγχρονη 

εκπαίδευση την περίοδο της Άνοιξης 2020".   β) της συμμετοχής σε  εκπαιδευτικά συνέδρια, 

ημερίδες και δημοσιεύσεων σε επιστημονικά περιοδικά. 

Σε συνθήκες κοινωνικής αποστασιοποίησης, το σχολείο ανταποκρίθηκε εξαιρετικά στην δημιουργία 

οριζόντιων ( Πανεπιστήμια, τοπικοί φορείς της κοινότητας), αλλά και κάθετων συνδέσων 

(συντονιστών εκπαιδευτικού έργου) για την υλοποίηση δραστηριοτήτων και την προβολή καλών 

πρακτικών. Ειδικότερα, αν ληφθούν υπόψη οι συνθήκες κοινωνικής αποστασιοποίησης, όπου 

μειώνουν τις ευκαιρίες για την δημιουργία μηχανισμών συνεργασίας με υφιστάμενους φορείς 

υποστήριξης του εκπαιδευτικού έργου (Υπεύθυνους και Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, 

Αγωγής Υγείας, Κ.Ε.Δ.Α.Σ.Υ., κ.ά.) μπορεί να διατυπωθεί ότι το σχολείο συμμετείχε ενεργά στη ζωή 

της εκπαιδευτικής κοινότητας και ανέλαβε πρωτοβουλίες για δράσεις μέσω διαδικτυακών 

εκδηλώσεων και σεμιναρίων. Σε συνθήκες εγκλεισμού παρέμεινε ανοιχτό στην κοινότητα και 

αξιοποίησε τις δυνατότητες των νέων τεχνολογιών για i) την υποστήριξη των μαθητών μέσω 

επιστημονικών διαδικτυακών διαλέξεων σε όλα τα γνωστικά αντικείμενα, ii) την ενσωμάτωση της 

υπεύθυνης έρευνας και καινοτομίας, iii) μέσω της παρουσίασης προτύπων σεναρίων και καλών 

διδακτικών πρακτικών και μεθοδολογιών για όλο το εύρος των γνωστικών αντικειμένων, τα οποία 

μπορούν να αξιοποιηθούν από εκπαιδευτικούς άλλων σχολείων. 

Το σχολείο μπορεί να επεκτείνει τις δυναμικές αλληλεπιδράσεις με την κοινότητα, μέσω της 

επιδίωξης σχέσεων συνεργασίας με κοινωνικούς φορείς για δράσεις εθελοντισμού, με 

περιβαλλοντικά κέντρα για την υλοποίηση δράσεων επιστήμης των πολιτών (citizen science). 

 

7.3 Δείκτης (7.α): Πρωτοβουλίες για τη διαμόρφωση δικτύων σχολείων 

Το σχολείο δίνει έμφαση στην από κοινού δραστηριοποίησή του με άλλα σχολεία στο πλαίσιο 

επαγελματικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών αλλά και της συνεργασίας των μαθητών . 

7.3.1 Διασχολικό Εργαστήριο Άλγεβρας  

Συμμετοχή του σχολείου (εκκίνηση τη σχολική χρονιά 2010-2011) στο διασχολικό Εργαστήριο 

Άλγεβρας. Σκοπός του εργαστηρίου είναι: α) οι συνεργασίες και Συνέργειες Εκπαιδευτικών για τη 

βελτίωση της διδασκαλίας των Μαθηματικών του Λυκείου, β) η επιμόρφωση εκπαιδευτικών, γ) οι 

δειγματικές διδασκαλίες και δ) η παραγωγή διδακτικού υλικού. 

Υπεύθυνοι εκπαιδευτικοί: Αλκιβιάδης Τζελέπης (ΠΕ03), Σωτήρης Χασάπης.  

7.3.2 Διασχολικό δίκτυο προφορικής και τοπικής ιστορίας του 4ου ΠΕΚΕΣ Αττικής  

Συμμετοχή του σχολείου (εκκίνηση τη σχολική χρονιά 2019-2020) στο διασχολικό δίκτυο 

προφορικής και τοπικής ιστορίας του 4ου ΠΕΚΕΣ Αττικής. Φιλόλογος του σχολείου μας (Γεώργιος 

Θώδης (ΠΕ02)) συμμετείχε στη σύνταξη του Οδηγού Εκπαιδευτικών για την Προφορική και Τοπική 

Ιστορία (https://drive.google.com/file/d/1wYUqYxeckTyrsF6IR-FYW9Eq-n_373TT/view). Δύο 

εκπαιδευτικοί του σχολείου (Γεώργιος Θώδης (ΠΕ02) και Ειρήνη Αρναούτη (ΠΕ06)) συμμετείχαν 

στις εργασίες του δικτύου με ομάδα μαθητριών. Το αποτέλεσμα της δουλειάς τους ήταν ντοκιμαντέρ 

https://drive.google.com/file/d/1wYUqYxeckTyrsF6IR-FYW9Eq-n_373TT/view
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μικρού μήκους, το οποίο βραβεύτηκε στο μαθητικό διαγωνισμό βίντεο της Εστίας Νέας Σμύρνης με 

τίτλο «Μικρά Ασία, Χαίρε!» (http://lyk-evsch-n-smyrn.att.sch.gr/wordpress/?p=8636) και 

συμπεριλήφθηκε στην εκπομπή της ΕΡΤ2 «Κλεινόν Άστυ», η οποία είχε αφιέρωμα στην προφορική 

ιστορία στις 6 Μαρτίου 2021 (https://www.ertflix.gr/ellinika-docs/kleinon-asty-omades-

proforikis-istorias/).  

7.3.3 Συνεργατικό έργο etwinning 

Συνεργατικό έργο etwinning (έναρξη 12.05.2021) Learn English, do maths and enjoy storytelling! 

https://live.etwinning.net/projects/project/300102  με το σχολείο IES Sierra Minera, La 

Unión, Spain (Grecia Campos) (Υπεύθυνη καθηγήτρια: Παναγιώτα Αργύρη, ΠΕ03) 

7.3.4 Σύγχρονες ελληνικές πόλεις διηγούνται την Ιστορία τους... 

“Σύγχρονες ελληνικές πόλεις διηγούνται την Ιστορία τους....” Συνεργασία με το  1ο ΓΕΛ Άρτας 

(Υπεύθυνος Εκπαιδευτικός Γεώργιος Θώδης, ΠΕ02)  

 

7.4 Δείκτης (7.β): Ενίσχυση σχέσεων και επιδίωξη συνεργασιών με φορείς 

Το σχολείο επιδιώκει την ενίσχυση κάθετων συνδέσεων με τους συντοντιστές εκπαίδευσης, αλλά 

και οριζόντιων συνδέσεων με την ευρύτερη κοινότητα (Πανεπιστήμια, Δήμος Νέας Σμύρνης, 

Σύνδεσμος Αποφοίτων της Ευαγγελικής Σχολής). 

Η λειτουργία του σχολείου κρίνεται εξαιρετική, ως προς την ανάπτυξη σχέσεων συνεργασίας με 

εκπαιδευτικούς φορείς (Πανεπιστήμια), με φορείς της τοπικής κοινότητας του σχολείου (Σύλλογος 

Γονέων και Κηδεμόνων, Σύνδεσμος Αποφοίτων) και της ευρύτερης κοινωνίας (Δήμος της Νέας 

Σμύρνης) και αποτυπώνουν την ενεργή συμμετοχή του σχολείου στη ζωή της κοινότητας για την 

υλοποίηση από κοινού υλοποίηση εκπαιδευτικών δράσεων. 

7.4.1 Διαδικτυακές Εκδηλώσεις ‘Σύνδεση Εκπαίδευσης & Εργασίας’ 

Διαδικτυακές Εκδηλώσεις ‘Σύνδεση Εκπαίδευσης & Εργασίας’ σε συνεργασία του σχολείου με τον 

Δήμο της Νέας Σμύρνης, το Παιδαγωγικό Τμήμα Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του ΕΚΠΑ, το 

Σύνδεσμο Αποφοίτων της Ευαγγελικής Σχολής και τον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων Λυκείου 

Ευαγγελικής Σχολής (υπεύθυνη εκπαιδευτικός για την οργάνωση και το συντονισμό κα 

Αργύρη Παναγιώτα, ΠΕ03). 

Αναλυτικότερα: 

7.4.1.1 «Πράσινα Επαγγέλματα» 

05/12/2020 «Πράσινα Επαγγέλματα» 

Την διαδικτυακή συνάντηση τίμησε με την συμμετοχή της η (πρώην) Υφυπουργός Παιδείας κυρία 

Ζαχαράκη Σοφία, η οποία εξέφρασε πολύ θετικά σχόλια για αυτή την σημαντική προσπάθεια, η οποία 

έχει στόχο την γνωριμία των μαθητών/τριών με τον κόσμο των επαγγελμάτων και τις προοπτικές 

σταδιοδρομίας τους. Η κυρία Ζαχαράκη σημείωσε ότι : «Οι μαθήτριες και μαθητές πρέπει να είναι 

έτοιμοι για ένα εργασιακό περιβάλλον που αλλάζει γρήγορα, απαιτεί ευελιξία, προσαρμοστικότητα, 

http://lyk-evsch-n-smyrn.att.sch.gr/wordpress/?p=8636
https://www.ertflix.gr/ellinika-docs/kleinon-asty-omades-proforikis-istorias/
https://www.ertflix.gr/ellinika-docs/kleinon-asty-omades-proforikis-istorias/
https://live.etwinning.net/projects/project/300102
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διεύρυνση οριζόντων, συνεχή απόκτηση νέων δεξιοτήτων για μία νέα απασχόληση και αναβάθμιση 

και διεύρυνση των γνώσεών τους». 

https://neasmyrni.gr/event/1h-diadiktiaki-synanthsh-prassina-

epagelmata/?fbclid=IwAR1pLOgsN4ZCd2ZU2fmZ1NkQUaS1nH6cd7QgrUNpfy1i7MuSNAQN

p-062Zg  

http://lyk-evsch-n-

smyrn.att.sch.gr/wordpress/?p=8867&fbclid=IwAR3LCEa7v0adDpqIOPIC8rg9HdcjmMa1Q4i

n8f1qcExRo0rKQP2eD1w_h9E  

http://lyk-evsch-n-smyrn.att.sch.gr/wordpress/?p=8813  

 

7.4.1.2 «Επαγγέλματα στην Ψηφιακή Εποχή του 21ου αιώνα». 

16/01/2021: «Επαγγέλματα στην Ψηφιακή Εποχή του 21ου αιώνα». 

Στην εκδήλωση συμμετείχε η κα Λυτρίνη Ι. (Διευθύνουσα Σύμβουλος του Εθνικού Οργανισμού 

Πιστοποίησης Επαγγελματικών Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού), η οποία 

ανέφερε ότι τέτοιες δράσεις αποτελούν αναγκαιότητα λόγω και των προκλήσεων, που 

δημιουργούνται στο επαγγελματικό πεδίο, λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού. 

http://lyk-evsch-n-smyrn.att.sch.gr/wordpress/?p=8987  

http://lyk-evsch-n-smyrn.att.sch.gr/wordpress/?p=9001  

https://neasmyrni.gr/event/2o-webinar-syndesis-ekpaideysis-kai-ergasias/  

https://www.star.gr/lifestyle/exodos/528594/dwrean-diadiktyakh-synanthsh-gia-thn-

pshfiakh-epoxh?fbclid=IwAR11g3r9pdBA9l72m5lG-2_2hY9SiNuAqyN8g2NfB7SoyR1-

wFhIB1JTmFo  

https://www.ertnews.gr/eidiseis/ellada/kinonia/dorean-webinars-epaggelmatikoy-

prosanatolismoy-apo-tin-eyaggeliki-

scholi/?fbclid=IwAR1pLOgsN4ZCd2ZU2fmZ1NkQUaS1nH6cd7QgrUNpfy1i7MuSNAQNp-

062Zg  

https://oer.ellak.gr/2021/01/11/21centuryjobs/?fbclid=IwAR1-k2LSa0n1WeyBz-

f03fRS9W6q_iBUFIqEVIyUEVoSepAtRCje2savCzQ  

7.4.1.3 « Επιχειρηματικότητα: Μία καινοτόμα προσέγγιση στην επαγγελματική σταδιοδρομία 

των νέων».  

06/02/2021, « Επιχειρηματικότητα: Μία καινοτόμα προσέγγιση στην επαγγελματική σταδιοδρομία 

των νέων».  

Την εκδήλωση τίμησε ο Αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης & Επενδύσεων κ. Ν. Παπαθανάσης, ο 

οποίος ανέλυσε τα κρίσιμα ζητήματα επιχειρηματικότητας της ελληνικής κοινωνίας και τον ρόλο που 

μπορεί να διαδραματίσει η Εκπαίδευση για την Επιχειρηματικότητα.   

http://lyk-evsch-n-smyrn.att.sch.gr/wordpress/?p=9015  

 

http://lyk-evsch-n-smyrn.att.sch.gr/wordpress/?p=9036  

  

https://neasmyrni.gr/event/1h-diadiktiaki-synanthsh-prassina-epagelmata/?fbclid=IwAR1pLOgsN4ZCd2ZU2fmZ1NkQUaS1nH6cd7QgrUNpfy1i7MuSNAQNp-062Zg
https://neasmyrni.gr/event/1h-diadiktiaki-synanthsh-prassina-epagelmata/?fbclid=IwAR1pLOgsN4ZCd2ZU2fmZ1NkQUaS1nH6cd7QgrUNpfy1i7MuSNAQNp-062Zg
https://neasmyrni.gr/event/1h-diadiktiaki-synanthsh-prassina-epagelmata/?fbclid=IwAR1pLOgsN4ZCd2ZU2fmZ1NkQUaS1nH6cd7QgrUNpfy1i7MuSNAQNp-062Zg
http://lyk-evsch-n-smyrn.att.sch.gr/wordpress/?p=8867&fbclid=IwAR3LCEa7v0adDpqIOPIC8rg9HdcjmMa1Q4in8f1qcExRo0rKQP2eD1w_h9E
http://lyk-evsch-n-smyrn.att.sch.gr/wordpress/?p=8867&fbclid=IwAR3LCEa7v0adDpqIOPIC8rg9HdcjmMa1Q4in8f1qcExRo0rKQP2eD1w_h9E
http://lyk-evsch-n-smyrn.att.sch.gr/wordpress/?p=8867&fbclid=IwAR3LCEa7v0adDpqIOPIC8rg9HdcjmMa1Q4in8f1qcExRo0rKQP2eD1w_h9E
http://lyk-evsch-n-smyrn.att.sch.gr/wordpress/?p=8867&fbclid=IwAR3LCEa7v0adDpqIOPIC8rg9HdcjmMa1Q4in8f1qcExRo0rKQP2eD1w_h9E
http://lyk-evsch-n-smyrn.att.sch.gr/wordpress/?p=8813
http://lyk-evsch-n-smyrn.att.sch.gr/wordpress/?p=8987
http://lyk-evsch-n-smyrn.att.sch.gr/wordpress/?p=9001
https://neasmyrni.gr/event/2o-webinar-syndesis-ekpaideysis-kai-ergasias/
https://www.star.gr/lifestyle/exodos/528594/dwrean-diadiktyakh-synanthsh-gia-thn-pshfiakh-epoxh?fbclid=IwAR11g3r9pdBA9l72m5lG-2_2hY9SiNuAqyN8g2NfB7SoyR1-wFhIB1JTmFo
https://www.star.gr/lifestyle/exodos/528594/dwrean-diadiktyakh-synanthsh-gia-thn-pshfiakh-epoxh?fbclid=IwAR11g3r9pdBA9l72m5lG-2_2hY9SiNuAqyN8g2NfB7SoyR1-wFhIB1JTmFo
https://www.star.gr/lifestyle/exodos/528594/dwrean-diadiktyakh-synanthsh-gia-thn-pshfiakh-epoxh?fbclid=IwAR11g3r9pdBA9l72m5lG-2_2hY9SiNuAqyN8g2NfB7SoyR1-wFhIB1JTmFo
https://www.ertnews.gr/eidiseis/ellada/kinonia/dorean-webinars-epaggelmatikoy-prosanatolismoy-apo-tin-eyaggeliki-scholi/?fbclid=IwAR1pLOgsN4ZCd2ZU2fmZ1NkQUaS1nH6cd7QgrUNpfy1i7MuSNAQNp-062Zg
https://www.ertnews.gr/eidiseis/ellada/kinonia/dorean-webinars-epaggelmatikoy-prosanatolismoy-apo-tin-eyaggeliki-scholi/?fbclid=IwAR1pLOgsN4ZCd2ZU2fmZ1NkQUaS1nH6cd7QgrUNpfy1i7MuSNAQNp-062Zg
https://www.ertnews.gr/eidiseis/ellada/kinonia/dorean-webinars-epaggelmatikoy-prosanatolismoy-apo-tin-eyaggeliki-scholi/?fbclid=IwAR1pLOgsN4ZCd2ZU2fmZ1NkQUaS1nH6cd7QgrUNpfy1i7MuSNAQNp-062Zg
https://www.ertnews.gr/eidiseis/ellada/kinonia/dorean-webinars-epaggelmatikoy-prosanatolismoy-apo-tin-eyaggeliki-scholi/?fbclid=IwAR1pLOgsN4ZCd2ZU2fmZ1NkQUaS1nH6cd7QgrUNpfy1i7MuSNAQNp-062Zg
https://oer.ellak.gr/2021/01/11/21centuryjobs/?fbclid=IwAR1-k2LSa0n1WeyBz-f03fRS9W6q_iBUFIqEVIyUEVoSepAtRCje2savCzQ
https://oer.ellak.gr/2021/01/11/21centuryjobs/?fbclid=IwAR1-k2LSa0n1WeyBz-f03fRS9W6q_iBUFIqEVIyUEVoSepAtRCje2savCzQ
http://lyk-evsch-n-smyrn.att.sch.gr/wordpress/?p=9015
http://lyk-evsch-n-smyrn.att.sch.gr/wordpress/?p=9036
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https://www.ert.gr/eidiseis/oikonomia/elladaoikonomia/dorean-webinar-gia-tin-

epicheirimatikotita-sti-nea-epochi/?fbclid=IwAR1XralMv-

iNQGwBRY8WmpGj0H5MH24UYZ63npnOL2SkrshkFOL57YylE08 

 

https://openbusiness.ellak.gr/2021/02/03/3i-diadiktiaki-sinantisi-me-thema-

epichirimatikotita-mia-kenotoma-prosengisi-stin-epangelmatiki-stadiodromia-ton-neon-

savvato-6-fevrouariou-2021-17-30-19-00/ 

  

https://www.sch.gr/epicheirimatikotita-mia-kainotoma-prosengisi-stin-epangelmatiki-

stadiodromia-ton-neon/ 

 

https://neasmyrni.gr/event/3h-diadik-ekdhllwsi-ekpaideysis-ergasias/  

 

7.4.1.4 «Επαγγέλματα στην νέα εποχή των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης και της Κοινωνικής 

Δικτύωσης» 

27/02/2021 : «Επαγγέλματα στην νέα εποχή των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης και της Κοινωνικής 

Δικτύωσης». 

Στην εκδήλωση συμμετείχε και ο δημοσιογράφος απόφοιτος της Ευαγγελικής Σχολής, πρώην 

Υπουργός Παιδείας και βουλευτής κ. Νίκος Φίλης και τοποθετήθηκε σε ζητήματα για τον ρόλο της 

δημοσιογραφίας στην σύγχρονη κοινωνική πραγματικότητα.  

http://lyk-evsch-n-smyrn.att.sch.gr/wordpress/?p=9219 

 

http://lyk-evsch-n-smyrn.att.sch.gr/wordpress/?p=9162  

 

https://www.sch.gr/epangelmata-sti-nea-epochi-ton-meson-mazikis-enimerosis-kai-tis-

koinonikis-diktyosis/  

 

https://www.star.gr/lifestyle/exodos/533754/epaggelmata-sth-nea-epoxh-twn-meswn-

mazikhs-enhmerwshs 

 

7.4.1.5 «Επαγγέλματα Υγείας» 

20/03/2020 «Επαγγέλματα Υγείας»  

http://lyk-evsch-n-smyrn.att.sch.gr/wordpress/?p=9327  

 

http://lyk-evsch-n-smyrn.att.sch.gr/wordpress/?p=9399 

 

https://www.sch.gr/epangelmata-

ygeias/?fbclid=IwAR2ETA7i66JC_7fq26GDxza29TSj2fXkMO13ItzFKRXUobE9YlKcNcuVg7

A 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.ert.gr%2Feidiseis%2Foikonomia%2Felladaoikonomia%2Fdorean-webinar-gia-tin-epicheirimatikotita-sti-nea-epochi%2F%3Ffbclid%3DIwAR1-k2LSa0n1WeyBz-f03fRS9W6q_iBUFIqEVIyUEVoSepAtRCje2savCzQ&h=AT0ir1aFHnEMoE9FerQPg_mROKiUb2Swl4gFm0qfbV9nDdGkQlRkmv5GO23BaE9DonsoLJwDWv-QSQwSBzqnxhS8Rod9Lcxxj6GL0y1ovFwaGSxz25muS-x7jqEzr84SaCKvuA
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.ert.gr%2Feidiseis%2Foikonomia%2Felladaoikonomia%2Fdorean-webinar-gia-tin-epicheirimatikotita-sti-nea-epochi%2F%3Ffbclid%3DIwAR1-k2LSa0n1WeyBz-f03fRS9W6q_iBUFIqEVIyUEVoSepAtRCje2savCzQ&h=AT0ir1aFHnEMoE9FerQPg_mROKiUb2Swl4gFm0qfbV9nDdGkQlRkmv5GO23BaE9DonsoLJwDWv-QSQwSBzqnxhS8Rod9Lcxxj6GL0y1ovFwaGSxz25muS-x7jqEzr84SaCKvuA
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.ert.gr%2Feidiseis%2Foikonomia%2Felladaoikonomia%2Fdorean-webinar-gia-tin-epicheirimatikotita-sti-nea-epochi%2F%3Ffbclid%3DIwAR1-k2LSa0n1WeyBz-f03fRS9W6q_iBUFIqEVIyUEVoSepAtRCje2savCzQ&h=AT0ir1aFHnEMoE9FerQPg_mROKiUb2Swl4gFm0qfbV9nDdGkQlRkmv5GO23BaE9DonsoLJwDWv-QSQwSBzqnxhS8Rod9Lcxxj6GL0y1ovFwaGSxz25muS-x7jqEzr84SaCKvuA
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fopenbusiness.ellak.gr%2F2021%2F02%2F03%2F3i-diadiktiaki-sinantisi-me-thema-epichirimatikotita-mia-kenotoma-prosengisi-stin-epangelmatiki-stadiodromia-ton-neon-savvato-6-fevrouariou-2021-17-30-19-00%2F%3Ffbclid%3DIwAR1icpV_sdwpIh7nfj_OgV16qmD7ET_RAmFHVGOUss8C5dogAiqyS-d0YVo&h=AT0ir1aFHnEMoE9FerQPg_mROKiUb2Swl4gFm0qfbV9nDdGkQlRkmv5GO23BaE9DonsoLJwDWv-QSQwSBzqnxhS8Rod9Lcxxj6GL0y1ovFwaGSxz25muS-x7jqEzr84SaCKvuA
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fopenbusiness.ellak.gr%2F2021%2F02%2F03%2F3i-diadiktiaki-sinantisi-me-thema-epichirimatikotita-mia-kenotoma-prosengisi-stin-epangelmatiki-stadiodromia-ton-neon-savvato-6-fevrouariou-2021-17-30-19-00%2F%3Ffbclid%3DIwAR1icpV_sdwpIh7nfj_OgV16qmD7ET_RAmFHVGOUss8C5dogAiqyS-d0YVo&h=AT0ir1aFHnEMoE9FerQPg_mROKiUb2Swl4gFm0qfbV9nDdGkQlRkmv5GO23BaE9DonsoLJwDWv-QSQwSBzqnxhS8Rod9Lcxxj6GL0y1ovFwaGSxz25muS-x7jqEzr84SaCKvuA
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fopenbusiness.ellak.gr%2F2021%2F02%2F03%2F3i-diadiktiaki-sinantisi-me-thema-epichirimatikotita-mia-kenotoma-prosengisi-stin-epangelmatiki-stadiodromia-ton-neon-savvato-6-fevrouariou-2021-17-30-19-00%2F%3Ffbclid%3DIwAR1icpV_sdwpIh7nfj_OgV16qmD7ET_RAmFHVGOUss8C5dogAiqyS-d0YVo&h=AT0ir1aFHnEMoE9FerQPg_mROKiUb2Swl4gFm0qfbV9nDdGkQlRkmv5GO23BaE9DonsoLJwDWv-QSQwSBzqnxhS8Rod9Lcxxj6GL0y1ovFwaGSxz25muS-x7jqEzr84SaCKvuA
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.sch.gr%2Fepicheirimatikotita-mia-kainotoma-prosengisi-stin-epangelmatiki-stadiodromia-ton-neon%2F%3Ffbclid%3DIwAR1iVhh46mfIB6FMA4IMgqQ9gQfYieEFXp9qC_DI7cATicK048fXHBUtpJg&h=AT0ir1aFHnEMoE9FerQPg_mROKiUb2Swl4gFm0qfbV9nDdGkQlRkmv5GO23BaE9DonsoLJwDWv-QSQwSBzqnxhS8Rod9Lcxxj6GL0y1ovFwaGSxz25muS-x7jqEzr84SaCKvuA
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.sch.gr%2Fepicheirimatikotita-mia-kainotoma-prosengisi-stin-epangelmatiki-stadiodromia-ton-neon%2F%3Ffbclid%3DIwAR1iVhh46mfIB6FMA4IMgqQ9gQfYieEFXp9qC_DI7cATicK048fXHBUtpJg&h=AT0ir1aFHnEMoE9FerQPg_mROKiUb2Swl4gFm0qfbV9nDdGkQlRkmv5GO23BaE9DonsoLJwDWv-QSQwSBzqnxhS8Rod9Lcxxj6GL0y1ovFwaGSxz25muS-x7jqEzr84SaCKvuA
https://neasmyrni.gr/event/3h-diadik-ekdhllwsi-ekpaideysis-ergasias/
http://lyk-evsch-n-smyrn.att.sch.gr/wordpress/?p=9219
http://lyk-evsch-n-smyrn.att.sch.gr/wordpress/?p=9162
https://www.sch.gr/epangelmata-sti-nea-epochi-ton-meson-mazikis-enimerosis-kai-tis-koinonikis-diktyosis/
https://www.sch.gr/epangelmata-sti-nea-epochi-ton-meson-mazikis-enimerosis-kai-tis-koinonikis-diktyosis/
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.star.gr%2Flifestyle%2Fexodos%2F533754%2Fepaggelmata-sth-nea-epoxh-twn-meswn-mazikhs-enhmerwshs%3Ffbclid%3DIwAR20YoiMlq1n2vDgIQTH8kmu_Na2YiwBbSqPydddBU6B5g8VLOYw1FVmE10&h=AT0ir1aFHnEMoE9FerQPg_mROKiUb2Swl4gFm0qfbV9nDdGkQlRkmv5GO23BaE9DonsoLJwDWv-QSQwSBzqnxhS8Rod9Lcxxj6GL0y1ovFwaGSxz25muS-x7jqEzr84SaCKvuA
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.star.gr%2Flifestyle%2Fexodos%2F533754%2Fepaggelmata-sth-nea-epoxh-twn-meswn-mazikhs-enhmerwshs%3Ffbclid%3DIwAR20YoiMlq1n2vDgIQTH8kmu_Na2YiwBbSqPydddBU6B5g8VLOYw1FVmE10&h=AT0ir1aFHnEMoE9FerQPg_mROKiUb2Swl4gFm0qfbV9nDdGkQlRkmv5GO23BaE9DonsoLJwDWv-QSQwSBzqnxhS8Rod9Lcxxj6GL0y1ovFwaGSxz25muS-x7jqEzr84SaCKvuA
http://lyk-evsch-n-smyrn.att.sch.gr/wordpress/?p=9327
http://lyk-evsch-n-smyrn.att.sch.gr/wordpress/?p=9399
https://www.sch.gr/epangelmata-ygeias/?fbclid=IwAR2ETA7i66JC_7fq26GDxza29TSj2fXkMO13ItzFKRXUobE9YlKcNcuVg7A
https://www.sch.gr/epangelmata-ygeias/?fbclid=IwAR2ETA7i66JC_7fq26GDxza29TSj2fXkMO13ItzFKRXUobE9YlKcNcuVg7A
https://www.sch.gr/epangelmata-ygeias/?fbclid=IwAR2ETA7i66JC_7fq26GDxza29TSj2fXkMO13ItzFKRXUobE9YlKcNcuVg7A
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7.4.1.6 «Επαγγέλματα της Γαλάζιας Οικονομίας» 

10/04/2020 «Επαγγέλματα της Γαλάζιας Οικονομίας»  

Την διαδικτυακή εκδήλωση τίμησε με την συμμετοχή και ο Δήμαρχος Νέας Σμύρνης κ. Τζουλάκης, 

που δήλωσε «ότι ο Δήμος είναι και θα είναι πάντα αρωγός σε τέτοιες προσπάθειες επαγγελματικού 

προσανατολισμού, που έχουν μακροπρόσθεσμο αντίκτυπο σε όλο το εύρος του κοινωνικού συνόλου». 

https://www.ertnews.gr/eidiseis/ellada/kinonia/webinar-epaggelmatikoy-prosanatolismoy-gia-

ta-epaggelmata-tis-thalassias-oikonomias/?fbclid=IwAR0wQt-

Zk6uccr8ENWl9lTGH94aLIoU4pZpclyjVwaGzEyBkLkuO1JyG0DU 

https://www.sch.gr/ta-epangelmata-tis-galazias-oikonomias/ 

http://lyk-evsch-n-smyrn.att.sch.gr/wordpress/?p=9434  

Στις διαδικτυακές εκδηλώσεις συμμετείχαν κάθε φορά κατά μέσο όρο 150 συμμετέχοντες 

(μαθητές/τριες, γονείς, εκπαιδευτικοί, συντονιστές εκπαιδευτικού έργου και εκπρόσωποι από την 

συμβουλευτική επαγγελματικού προσανατολισμού), γεγονός που αποτελεί και κριτήριο του θετικού 

αντίκτυπου  για τον ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει η σχολική μονάδα ως προς την προετοιμασία 

των νέων για την μετάβαση στην αγορά εργασίας. Η δημιουργία τέτοιων σχέσεων συνεργασίας του 

σχολείου με την τοπική κοινότητα για τη δημιουργία επαφών με εκπροσώπους από τους χώρους 

εργασίας, την σύνδεση των ακαδημαϊκών δεξιοτήτων και γνώσεων του αναλυτικού προγράμματος 

σπουδών με τον κόσμο της εργασίας αποτελεί μία πολύ σημαντική πρωτοβουλία, όπου το σχολείο 

λειτουργεί ως κόμβος καινοτομίας για την μετάβαση και την σύνδεση με τον κόσμο της εργασίας.  

● Η δράση εκτός από την ιστοσελίδα του σχολείου, τα κοινωνικά μέσα δικτύωσης των 

συνεργαζόμενων φορέων κοινοποιήθηκε στο Πανελλήνιο σχολικό Δίκτυο, στην ιστοσελίδα 

της ΕΡΤ και του STAR. 

7.4.1.7 Λέσχη Ανάγνωσης του Συνδέσμου Αποφοίτων 

Στα πλαίσια συνεργασίας με τους εσωτερικούς φορείς του σχολείου: Διαδικτυακή δίωρη συνάντηση 

Ομίλου Φιλαναγνωσίας με τη Λέσχη Ανάγνωσης του Συνδέσμου Αποφοίτων της Ευαγγελικής Σχολής 

(Σ.Α.Ε.Σ.Σ.). Βιβλιοπαρουσίαση και συζήτηση για το βιβλίο «21 Ρωγμές στην επίσημη ιστορία του 

1821» του απόφοιτου Ευαγγελικής κ. Σπ. Αλεξίου. 30-5-2021 (Υπεύθυνες Καθηγήτριες Λ. 

Καρίμαλη & Κ. Τσαχτσαρλή, ΠΕ02)   

7.4.2 Συνεργασία του Σχολείου με τα Πανεπιστημιακά Ιδρύματα και Ερευνητικά Κέντρα 

7.4.2.1 Πανεπιστήμιο Savoie-Mont Blanc 

Δράση σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Savoie-Mont Blanc με θέμα “Παράγω Ανοιχτό Ψηφιακό 

Πολιτισμικό Περιεχόμενο-Αποκτώ Ελέυθεθρη Πρόσβαση στην Ψηφιακή Πολιτισμική Πληροφορία. 

(Υπεύθυνοι καθηγητές: Γεώργιος Θώδης, Μαρία Παπαδοπούλου ΠΕ02). 

Ιστότοπος: https://opendigitalculturalheritage1.webnode.gr/  

https://www.ertnews.gr/eidiseis/ellada/kinonia/webinar-epaggelmatikoy-prosanatolismoy-gia-ta-epaggelmata-tis-thalassias-oikonomias/?fbclid=IwAR0wQt-Zk6uccr8ENWl9lTGH94aLIoU4pZpclyjVwaGzEyBkLkuO1JyG0DU
https://www.ertnews.gr/eidiseis/ellada/kinonia/webinar-epaggelmatikoy-prosanatolismoy-gia-ta-epaggelmata-tis-thalassias-oikonomias/?fbclid=IwAR0wQt-Zk6uccr8ENWl9lTGH94aLIoU4pZpclyjVwaGzEyBkLkuO1JyG0DU
https://www.ertnews.gr/eidiseis/ellada/kinonia/webinar-epaggelmatikoy-prosanatolismoy-gia-ta-epaggelmata-tis-thalassias-oikonomias/?fbclid=IwAR0wQt-Zk6uccr8ENWl9lTGH94aLIoU4pZpclyjVwaGzEyBkLkuO1JyG0DU
https://www.sch.gr/ta-epangelmata-tis-galazias-oikonomias/
http://lyk-evsch-n-smyrn.att.sch.gr/wordpress/?p=9434
https://opendigitalculturalheritage1.webnode.gr/
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7.4.2.2 ΦΠΨ ΕΚΠΑ 

Δράση σε συνεργασία με το Τμήμα Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής ΕΚΠΑ με θέμα “Η Ελλάς 

ευγνωμονούσα...Μια προσέγγιση της Επανάστασης του 1821 υπό το πρίσμα της Ιστορίας, της 

Λογοτεχνίας και της Τέχνης. (Υπεύθυνος καθηγητής: Γεώργιος Θώδης ΠΕ02). 

Ιστότοπος: https://1821epanastasi.webnode.gr/  

7.4.2.3 ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος 

Σε συνεργασία με το  ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος “Οι λοιμώδεις ασθένειες στον χώρο και τον χρόνο: μια 

διαθεματική προσέγγιση μέσω των γνωστικών αντικειμένων των Αρχαίων Ελληνικών, της Ιστορίας 

και της Βιοχημείας„ (υπεύθυνοι καθηγητές: Γεώργιος Θώδης ΠΕ02, Χρυσή Αγγελίδου ΠΕ 

04.02). http://lyk-evsch-n-smyrn.att.sch.gr/wordpress/?p=9010 

 

7.4.2.4 ELLS του EMBL 

Σε συνεργασία με το ELLS του EMBL οι μαθητές/τριες του Ομίλου Χημείας καθώς και των 

τμημάτων θετικής κατεύθυνσης καθώς και Α΄, Β΄ Λυκείου, παρακολούθησαν εικονική περιήγηση 

στο EMBL και συζήτησαν με επιστήμονές του 

(https://drive.google.com/file/d/1Rdo57Wzmn3juBfd20e2yxlDQ_0B4nKd3/view). 

7.4.2.5 Πανεπιστήμιο της Γλασκώβης 

Μαθητές/τριες του Ομίλου της Χημείας παρακολούθησαν ομιλία του Καθ. του Πανεπιστημίου της 

Γλασκώβης Leroy Cronin με θέμα “The invention of digital chemistry. What? Why? How?”. 

7.4.2.6 Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, ΕΚΠΑ 

Με το Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, Φιλοσοφική Σχολή, ΕΚΠΑ, «Κατανόηση Γραπτού 

και Προφορικού Λόγου» και 3ωρη διάλεξη με θέμα “The use of literary texts in the EFL 

classroom” στο πλαίσιο της παρουσίασης καλών εκπαιδευτικών πρακτικών για τη χρήση 

λογοτεχνίας στη διδασκαλία της ξένης γλώσσας. (Υπεύθυνη καθηγήτρια: Ειρήνη Αρναούτη, ΠΕ06) 

7.4.2.7 Τμήμα Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης, ΕΚΠΑ 

Με το Τμήμα Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης, Σχολή Θετικών Σπουδών ΕΚΠΑ στο πλαίσιο 

του μαθήματος της Φιλοσοφίας, διαδικτυακή συνομιλία του συγγραφέα του σχολικού εγχειριδίου 

καθηγητή Στυλιανού Βιρβιδάκη σχετικά με την επίλυση ηθικών διλημμάτων, αναζήτηση νοητικών 

παραδειγμάτων και τη βιωματική προσέγγιση της φιλοσοφικής σκέψης. (Υπεύθυνη καθηγήτρια: 

Ευθαλία Παπαδάκη, ΠΕ02) 

 

7.4.2.8 ΕΚΦΕ Νέας Σμύρνης 

Με το ΕΚΦΕ Νέας Σμύρνης, Γραφείο Σχολικών Συμβούλων (http://ekfe-n-smyrn.att.sch.gr/) 

στην Τηλεημερίδα με θέμα «Καλές Πρακτικές στην εξ αποστάσεως διδασκαλία των Φυσικών 

Επιστημών» (30/ 01/2021) συμμετοχή με εισήγηση: «Χρησιμοποιούμε το Kahoot και κάνουμε 

πειράματα από το σπίτι. Προτάσεις διδασκαλίας στις ειδικές συνθήκες του Covid 19» (Υπεύθυνη 

καθηγήτρια: Χρυσή Αγγελίδου, ΠΕ04.02) 

7.4.2.9 Πάντειο Πανεπιστήμιο 

Οργάνωση από τον Όμιλο Φιλαναγνωσίας διαδικτυακής ομιλίας της κ. Πετσίνη Πηνελόπης, 

(Διδάκτορος των Τεχνών και των Ανθρωπιστικών Επιστημών και ερευνητικής υπεύθυνης στο 

μεταδιδακτορικό πρόγραμμα του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας του Παντείου 

https://1821epanastasi.webnode.gr/
http://lyk-evsch-n-smyrn.att.sch.gr/wordpress/?p=9010
https://drive.google.com/file/d/1Rdo57Wzmn3juBfd20e2yxlDQ_0B4nKd3/view
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Πανεπιστημίου), με θέμα «η Λογοκρισία στην Τέχνη και τον Κινηματογράφο κατά την περίοδο της 

δικτατορίας των συνταγματαρχών 1967-1974". 17 Φεβρουαρίου 2021 (2.30-4μμ.) (Υπεύθυνες 

Καθηγήτριες: Λία Καρίμαλη & Κατερίνα Τσαχτσαρλή, ΠΕ02)  

7.4.3 Συνεργασία με τους Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου 

7.4.3.1 ΠΕ06 

Με την Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου ΠΕ06 Δ’ Αθήνας στα πλαίσια της παρουσίασης καλών 

εκπαιδευτικών πρακτικών για τη δημιουργία βίντεο στην ξένη γλώσσα «Using educational 

technology to enhance teaching and learning opportunities in EFL classroom» (Υπεύθυνη 

καθηγήτρια: Ειρήνη Αρναούτη, Ε. ΠΕ06) 

             https://blogs.sch.gr/4pekesat/aggliki-pe-06/kales-praktikes/  

7.4.3.2 ΠΕ02 

i) Με το 4ο ΠΕΚΕΣ Αττικής στην Ημερίδα “Διδακτικές πρακτικές εξ αποστάσεως διδασκαλίας στα 

φιλολογικά μαθήματα” (10/10/2020) συμμετοχή με εισήγηση με τίτλο ‘’Η πρόσληψη της αρχαιότητας 

από τους ποιητές της γενιάς του '30: μια δράση εξ αποστάσεως στις μέρες αναστολής λειτουργίας 

των σχολείων” (Υπεύθυνοι καθηγητές: Γεώργιος Θώδης, ΠΕ02; Ευαγγελία Καρίμαλη, ΠΕ02, 

Μαρία Παπαδοπούλου, ΠΕ02;)  

http://users.sch.gr/achrono/wordpress/wpcontent/uploads/2020/10/Thodis-  Karimali-

Papadopoulou-Literature-Lyceum.pdf 

ii) Στο πλαίσιο της δράσης του 4ου ΠΕΚΕΣ Αττικής “Νέες και Παλιές Πατρίδες: Από την 

οικογενειακή στην επίσημη ιστορία” Σχολικά έτη 2019-21 για Δίκτυο σχολείων: “Η ταυτότητα και η 

φυσιογνωμία της Νέας Σμύρνης, μιας πόλης που συνδέει νέες και παλιές πατρίδες” (Υπεύθυνος 

καθηγητής: Γεώργιος Θώδης, ΠΕ02) 

 

7.5 Εξωστρέφεια -διάχυση καλών πρακτικών  

7.5.1 Δράσεις διάχυσης με την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών   

7.5.1.1 Hλεκτρονική σχολική εφημερίδα (Ευαγγελιοφόρος), 

Το σχολείο αξιοποιεί αποτελεσματικά τις νέες τεχνολογίες για την προβολή και δημοσιότητα του με 

χαρακτηριστικό παράδειγμα τη δημιουργία ηλεκτρονικής σχολικής εφημερίδας (Ευαγγελιοφόρος), 

που είχε απώτερο σκοπό να υπάρξει μέσα από την αρθρογραφία των μαθητών διάχυση των ιδεών 

και προβολή των ενδιαφερόντων, των προβληματισμών και των δεξιοτήτων τους. Με τη συνδρομή 

της μαθητικής δημοσιογραφικής ομάδας του σχολείου επιδιώχθηκε η ενδυνάμωση του εξωστρεφούς 

χαρακτήρα της σχολικής μονάδας. Παρουσιάστηκαν άρθρα συνυφασμένα με τη σύγχρονη κοινωνική 

πραγματικότητα επίκαιρου αλλά και διαχρονικού χαρακτήρα, προβλήθηκαν συνθετικές εργασίες 

μαθητών και αξιοποιήθηκε στο επίπεδο της έρευνας η συνέντευξη. Η σχολική εφημερίδα εγκαινίασε 

έναν πρόσθετο δίαυλο επικοινωνίας  μεταξύ των μελών της σχολικής μονάδας με το ευρύτερο 

κοινωνικό και επιστημονικό δίκτυο (Υπεύθυνη καθηγήτρια: κα Κατερίνα Τσαχτσαρλή, ΠΕ02)  

(http://lyk-evsch-n-smyrn.att.sch.gr/efimerida/) 

https://blogs.sch.gr/4pekesat/aggliki-pe-06/kales-praktikes/
http://users.sch.gr/achrono/wordpress/wpcontent/uploads/2020/10/Thodis-%20%20Karimali-Papadopoulou-Literature-Lyceum.pdf
http://users.sch.gr/achrono/wordpress/wpcontent/uploads/2020/10/Thodis-%20%20Karimali-Papadopoulou-Literature-Lyceum.pdf
http://lyk-evsch-n-smyrn.att.sch.gr/efimerida/
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7.5.1.2 Reflecting for Change (R4C) 

Στην ανοιχτότητα του σχολείου μέσα από την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών συμβάλει και η 

συμμετοχή του σχολείου στο πρόγραμμα Reflecting for Change (R4C) 

http://www.iep.edu.gr/el/europaika-se-ekseliksi/reflecting-for-change-r4c με εθνικό 

συντονιστή το ΙΕΠ (έγκριση με την Πράξη 32/01-08-2019 του Δ.Σ. του ΙΕΠ), στο οποίο  η 

καινοτομία γίνεται αντιληπτή ως η οδός του σχολείου προς την ψηφιακή ωριμότητα (e-maturity)  

και την ολοκληρωμένη χρήση των ΤΠΕ, και κυρίως ως η οδός του σχολείου προς την “ανοικτότητα” 

(βλ. Έργο OSOS) η οποία καθίσταται έκδηλη στη σχέση του με τους εξωτερικούς εταίρους, στη 

δέσμευση των γονέων, στην προώθηση της ευημερίας της κοινότητας ως συνόλου, στην ικανότητα 

του σχολείου να συνδυάσει την υλοποίηση του προγράμματος σπουδών με μία μελέτη των τοπικών 

προκλήσεων, στην προθυμία και ικανότητά του να μοιραστεί τα επιτεύγματά του με άλλα σχολεία και 

στη δέσμευσή του στις προκλήσεις της σύγχρονης Υπεύθυνης Έρευνας και Καινοτoμίας (RRI) 

(Συντονίστρια: Παναγιώτα Αργύρη,ΠΕ03, Παιδαγωγική ομάδα: Χρήστος Φανίδης, ΠΕ04.01; 

Μαρία Λιτσάρδου, ΠΕ02; Σωτήρης Χασάπης, ΠΕ03; Γιώργος Σάρλας ΠΕ11; Χρυσή 

Αγγελίδου, ΠΕ04.02). 

 

https://portal.opendiscoveryspace.eu/en/osos-project/apotypoma-tis-diatrofis-stin-

klimatiki-allagi-863710    

 

7.5.2 Δράσεις διάχυσης στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών συνεδρίων και επιστημονικών 

δημοσιεύσεων  

Η διάχυση καλών πρακτικών του σχολείου προάγεται και επιδιώκεται και με την συμμετοχή σε 

εκπαιδευτικά συνέδρια και επιστημονικές δημοσιεύσεις: 

7.5.2.1 Διαγωνισμός της Εστίας Ν. Σμύρνης 

Βραβείο από την Εστία Νέας Σμύρνης για τη δημιουργία ιστορικού ντοκιμαντέρ με τίτλο 

‟Μνημοσύνη”, για τον μαθητικό διαγωνισμό της Εστίας δημιουργίας κειμένου ή ιστορικού 

ντοκιμαντέρ Μικρασιατικού περιεχομένου. https://youtu.be/gGlKfnr07dE. Προβλήθηκε στην ΕΡΤ 

το Σάββατο 6 Μαρτίου 2021 στην εκπομπή «ΚΛΕΙΝΟΝ ΑΣΤΥ – Ιστορίες της πόλης» σε επεισόδιο-

αφιέρωμα στις «Ομάδες Προφορικής Ιστορίας». 

https://www.ertflix.gr/ellinika-docs/kleinon-asty-omades-proforikis-istorias/ 

(Γεώργιος Θώδης, ΠΕ02) 

7.5.2.2 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Νέος Παιδαγωγός 

7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Νέος Παιδαγωγός (18-19 Σεπτεμβρίου 2020). Συμμετοχή με την 

εισήγηση: «Χρησιμοποιώντας τις «βόμβες μπάνιου» για πειραματική μελέτη της χημικής κινητικής: 

Μία πρόταση διδασκαλίας στις ειδικές συνθήκες του Covid 19».  

(http://users.sch.gr/synedrio/praktika.html) (Χρυσή Αγγελίδου, ΠΕ04.02) 

7.5.2.3 6ο Διεθνές Συνέδριο για την Προώθηση της Εκπαιδευτικής Καινοτομίας 

6ο Διεθνές Συνέδριο για την Προώθηση της Εκπαιδευτικής Καινοτομίας (16-18 Οκτωβρίου 2020). 

Συμμετοχή με την εισήγηση: «O Miro μέσα από το μικροσκόπιο». 

(https://drive.google.com/drive/folders/1-eTrr1NwGa4jF_dfs8TgKOUNUT1uYSDA) (Χρυσή 

Αγγελίδου,ΠΕ04.02) 

http://www.iep.edu.gr/el/europaika-se-ekseliksi/reflecting-for-change-r4c
https://portal.opendiscoveryspace.eu/en/osos-project/apotypoma-tis-diatrofis-stin-klimatiki-allagi-863710
https://portal.opendiscoveryspace.eu/en/osos-project/apotypoma-tis-diatrofis-stin-klimatiki-allagi-863710
https://youtu.be/gGlKfnr07dE
https://www.ertflix.gr/ellinika-docs/kleinon-asty-omades-proforikis-istorias/
http://users.sch.gr/synedrio/praktika.html
https://drive.google.com/drive/folders/1-eTrr1NwGa4jF_dfs8TgKOUNUT1uYSDA
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7.5.2.4 1o Πανελλήνιο Συνέδριο – Το εκπαιδευτικό παιχνίδι στην τυπική και μη τυπική 

μάθηση 

(15 Νοεμβρίου 2020). Διεξαγωγή εργαστηρίου με θέμα «Να παίξουμε με τη Βιολογία στα Αγγλικά; 

/ Shall we play with Biology in English?» στο 1o Πανελλήνιο Συνέδριο – Το εκπαιδευτικό παιχνίδι 

στην τυπική και μη τυπική μάθηση, Αθήνα-Διαδικτυακά, 14-15 Νοεμβρίου 2020. Διαδικτυακή 

παρουσίαση διαθέσιμη σε: https://www.youtube.com/watch?v=KJoxsuXTLoY&feature=youtu.be. 

Τόμος Περιλήψεων: σελ.12. (Χρυσή Αγγελίδου, ΠΕ04.02 & Ειρήνη Αρναούτη, ΠΕ06) 

7.5.2.5 3ο Μαθητικό Συνέδριο Έρευνας και Επιστήμης 

3ο Μαθητικό Συνέδριο Έρευνας και Επιστήμης (9-11 Απριλίου 2021, ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος). 

Συμμετοχή με ομάδα μαθητών με την εισήγηση: «Μελέτη χημικών και φυσικών ιδιοτήτων υδατικών 

διαλυμάτων χαμηλής συγκέντρωσης» (http://www.scrs.edu.gr/el/static/schedule) (Μαρία 

Διακόνου, ΠΕ04.01, Χρυσή Αγγελίδου, ΠΕ04.02) 

7.5.2.6 6ο Διεθνές Συνέδριο για την Προώθηση της Εκπαιδευτικής Καινοτομίας 

(8 Οκτωβρίου 2020). Ανακοίνωση με θέμα «Δημιουργώντας ένα ψηφιακό αρχείο και ψηφιακό 

ντοκιμαντέρ σε διαθεματική δράση Γενικού Λυκείου» στο 6ο Διεθνές Συνέδριο για την Προώθηση 

της Εκπαιδευτικής Καινοτομίας, Λάρισα-Διαδικτυακά, 16-18 Οκτωβρίου 2020. Διαδικτυακή 

παρουσίαση διαθέσιμη σε: 

https://www.youtube.com/watch?v=xCU_50hhXk0&feature=youtu.be. 

Πρακτικά συνεδρίου: Τόμος Δ’, σελ.219-223. Διαθέσιμα σε: 

https://drive.google.com/drive/folders/1-eTrr1NwGa4jF_dfs8TgKOUNUT1uYSDA (Ειρήνη 

Αρναούτη, ΠΕ06 & Γεώργιος  Θώδης, ΠΕ02) 

7.5.2.7 CASE & GSO4SCHOOL Conference 

(1-3 Δεκεμβρίου 2020). Αναρτημένη ανακοίνωση με θέμα «Playing Europe: KA229 Erasmus+ 

project» στο CASE & GSO4SCHOOL Conference, Διαδικτυακά, 1-3 Δεκεμβρίου 2020. 

Διαδικτυακή παρουσίαση διαθέσιμη σε: http://www.project-case.eu/playing-europe/. Πρακτικά 

συνεδρίου: σελ.38-39. Διαθέσιμα σε: http://www.project-case.eu/conference-proceedings/ & 

http://www.project-case.eu/wp-

content/uploads/2020/CASE_CONFERENCE/STEAM_Conference_Proceedings_FINAL.pdf. 

(E. Arnaouti, P. Argyri, J. Garcia Garcia Bommarito, & E. Peeters) 

7.5.2.8 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Νέος Παιδαγωγός 

7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Νέος Παιδαγωγός (18-19 Σεπτεμβρίου 2020). Συμμετοχή με την 

εισήγηση: «Προς μια Φαινομενολογική Διδασκαλία Λογοτεχνικών κειμένων: Από τη θεωρία στην 

πράξη». Διαδικτυακή παρουσίαση διαθέσιμη σε:   

https://www.youtube.com/watch?v=Is4qkqmwl7s   

Πρακτικά συνεδρίου διαθέσιμα σε:  

https://drive.google.com/file/d/1jKMMrY0NkzSzAxHK2cRj5U_8pHmU7Y7y/view?usp=shari

ng (Ε. Καρίμαλη, ΠΕ02) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=KJoxsuXTLoY&feature=youtu.be
http://www.scrs.edu.gr/el/static/schedule
https://www.youtube.com/watch?v=xCU_50hhXk0&feature=youtu.be
https://drive.google.com/drive/folders/1-eTrr1NwGa4jF_dfs8TgKOUNUT1uYSDA
http://www.project-case.eu/wp-content/uploads/2020/CASE_CONFERENCE/STEAM_Conference_Proceedings_FINAL.pdf
http://www.project-case.eu/wp-content/uploads/2020/CASE_CONFERENCE/STEAM_Conference_Proceedings_FINAL.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=Is4qkqmwl7s
https://drive.google.com/file/d/1jKMMrY0NkzSzAxHK2cRj5U_8pHmU7Y7y/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1jKMMrY0NkzSzAxHK2cRj5U_8pHmU7Y7y/view?usp=sharing
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7.5.2.9 Open Journal of Animation 

(2021). Μνημοσύνη: Ένα μαθητικό ντοκιμαντέρ για την τοπική προφορική ιστορία. Open Journal of 

Animation, Film and Interactive Media in Education and Culture [AFIMinEC], 2(1). DOI: 

https://doi.org/10.12681/afiinmec.25145 (Γ. Θώδης, ΠΕ02 & Ε. Αρναούτη, ΠΕ06) 

 

7.5.2.10 Open Classroom Conference 2020 

(2020). Educating students as global citizens. Conference: Open Classroom Conference 2020 

“Open and Distance Education: New challenges and Perspectives” 6-8 November 2020.    DOI: 

10.13140/RG.2.2.14321.51045 (P. Argyri,PE & Z. Smyrnaiou) 

 

7.5.2.11 Open Journal of IUL University 

(2020). Geometry and digital cultural heritage as unique linking for development students’ 

knowledge, skills and attitudes. IUL Research. Open Journal of IUL University. Vol. 1 n. 2 

(2020). Innovation in STEM learning https://iulresearch.iuline.it/index.php/IUL-

RES/article/view/71  

https://iulresearch.iuline.it/index.php/IUL-RES/article/view/71/96 

(P. Argyri, ΠΕ03) 

7.5.2.12 International Conference “STEAM Approach in Science Education 

(2020). Digital Cultural Heritage in STEM lessons: The case study of Geometry. International 

Conference “STEAM Approach in Science Education. 1-3 December 2020. Conference 

Proceeding ISBN:978-618-84415-1-4, p.34. http://www.project-case.eu/conference-

proceedings/ (P. Argyri, ΠΕ03)

https://doi.org/10.12681/afiinmec.25145
https://doi.org/10.12681/afiinmec.25145
https://doi.org/10.12681/afiinmec.25145
https://iulresearch.iuline.it/index.php/IUL-RES/article/view/71/96
http://www.project-case.eu/conference-proceedings/
http://www.project-case.eu/conference-proceedings/
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Άξονας 8 : Συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε επιμορφωτικές δράσεις 

 

8.1 Εισαγωγή: 

Για την αποτίμηση του άξονα 8  «Συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε επιμορφωτικές δράσεις» η 

καθορισθείσα ομάδα εργασίας έλαβε υπόψη της τους ακόλουθους δείκτες: 

8(α) Συμμετοχή σε επιμορφώσεις από αρμόδιους φορείς 

8(β) Συμμετοχή σε ενδοσχολικές επιμορφώσεις 

8(γ) Σχεδιασμός και υλοποίηση επιμορφωτικών δράσεων με τη μορφή της ετεροπαρατήρησης 

8(δ) Σχεδιασμός δράσεων ανάπτυξης του γλωσσικού και του επιστημονικού εγγραματισμού 

8(ε) Σχεδιασμός και υλοποίηση επιμορφωτικών δράσεων σε συνεργασία με άλλα σχολεία 

 

8.2 Περίληψη  

Η εκπαιδευτική κοινότητα του σχολείου από όλες τις ειδικότητες έχει συμμετέχει σε πολλές 

επιμορφώσεις από τους αρμόδιους φορείς με στόχο την βελτίωση των διδακτικών μεθοδολογιών και 

την ενσωμάτωση καινοτόμων πρακτικών μάθησης και διδασκαλίας. Το σχολείο υποστήριξε όλες τις 

πρωτοβουλίες των συναδέλφων για την επαγγελματική τους ανάπτυξη και προς τούτο έδωσε 20 

ημέρες επιμορφωτικών αδειών ή για συμμετοχή σε διαγωνισμούς και προγράμματα πανευρωπαϊκά ή 

πανελλήνια. Οι εκπαιδευτικοί του σχολείου παρακολούθησαν συνολικά ογδόντα (80) επιμορφώσεις 

κατά την προηγούμενη χρονιά. Αναλυτικά τα θέματα και οι φορείς αναφέρονται εδώ : http://lyk-

evsch-n-smyrn.att.sch.gr/wordpress/?p=9973 Ενδεικτικά, παρατίθενται κάποια θέματα: i) 

«Επαυξημένη Πραγματικότητα, Εικονική Πραγματικότητα, Ψηφιακή Αφήγηση», τρισδιάστατο 

Βιντεοπαιχνίδι, ii) Τεχνητή Νοημοσύνη στην Εκπαίδευση, iii) Το εκπαιδευτικό παιχνίδι στην τυπική 

και μη τυπική μάθηση, iv) Digital Story Telling: Η ψηφιακή και διαδραστική αφήγηση ως εργαλείο 

και μέθοδος διαφοροποιημένης διδασκαλίας, v)  Η Χάρτα του Ρήγα: Συμβολισμοί και Επανάσταση, 

vi) Σχολική ψυχολογία, και επίσης κάποιοι φορείς - διοργανωτές των σεμιναρίων: ΥΠΑΙΘ, ΕΚΠΑ, 

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, ΙΕΠ, Ανοιχτό Πανεπιστήμιο, Πανεπιστήμιο 

Πελλοπονήσου, ΕΚΔΔΑ, Στέγη Ιδρύματος Ωνάση,  4ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Αττικής, American Association 

of Chemistry Teachers. 

Δόθηκε ιδιαίτερη βαρύτητα στην επαγγελματική ανάπτυξη για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση με 

την συμμετοχή σε όλες τις προτεινόμενες από το ΥΠΑΙΘ επιμορφωτικές δράσεις (Μαθαίνουμε 

Ψηφιακά, Διδάσκουμε Ψηφιακά-MOOC, Ταχύρρυθμο Επιμορφωτικό Πρόγραμμα, Επιμoρφωτικά 

Σεμινάρια etwinning), αλλά σε επιμορφωτικές δράσεις για την υποστήριξη των μαθητών, κατά την 

επάνοδο στις σχολικές τάξεις. 

Κατά το σχολικό έτος 2019-2020 είχαν πραγματοποιηθεί ενδοσχολικές επιμορφώσεις, την περίοδο 

του εγκλεισμού, με στόχο την εξοικείωση συναδέλφων με τις πλατφόρμες της εξ αποστάσεως 

εκπαίδευσης αλλά και την χρήση νέων ψηφιακών εργαλείων. Κατά το σχολικό έτος 2020-2021, ως 

συνέχεια των σεμιναρίων αυτών υπήρξε εξατομικευμένη βοήθεια προς συναδέλφους που 

χρειάστηκαν βοήθεια με τα ψηφιακά εργαλεία από την καθηγήτρια πληροφορικής και τον 

υποδιευθυντή του σχολείου. Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση δεν έδωσε ευκαιρίες για το σχεδιασμό 

και υλοποίηση επιμορφωτικών δράσεων με μορφή ετεροπαρατήρησης εντός της σχολικής μονάδας. 

http://lyk-evsch-n-smyrn.att.sch.gr/wordpress/?p=9973
http://lyk-evsch-n-smyrn.att.sch.gr/wordpress/?p=9973
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Πέραν της καθημερινής διδασκαλίας, ο γλωσσικός και επιστημονικός εγγραμματισμός των 

μαθητών/τριών προωθείται συστηματικά στο σχολείο, μέσα από την λειτουργία των Ομίλων αλλά 

και την συμμετοχή σε ποικίλες δράσεις. 

Το Εργαστήριο Άλγεβρας επί σειρά ετών οργάνωνε επιμορφωτικές δράσεις επαγγελματικής 

ανάπτυξης συναδέλφων σε συνεργασία με άλλα σχολεία που περιελάμβαναν και δράσεις 

ετεροπαρατήρησης (http://algebrateacherlab.blogspot.com/). Κατά το παρελθόν σχολικό έτος, 

λόγω της πανδημίας, αυτό δεν κατέστη δυνατό. 

Επίσης κατά το 2019-2020 είχαν διοργανωθεί επιμορφωτικές δράσεις διαθεματικών διδασκαλιών 

(Φυσική και Μαθηματικά, Μαθηματικά και Φιλοσοφία) με προσκεκλημένους και από άλλα σχολεία 

που επίσης δεν ήταν δυνατόν να συνεχισθούν το έτος 2020-2021 λόγω της πανδημίας. 

.  

 

8.3 Συμμετοχή σε επιμορφώσεις από αρμόδιους φορείς αναλυτικά 

8.3.1 Εκπαιδευτικοί ΠΕ01, ΠΕ02, ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07 

8.3.1.1. Γεώργιος Θώδης 

(α) Εξ Αποστάσεως Σχολική Εκπαίδευση, Επιμορφωτικό Πρόγραμμα διάρκειας 50 ωρών, 

Διοργάνωση: Πανεπιστήμιο Αιγαίου - το ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ., Σεπτέμβριος 2020. 

(β) Επιμόρφωση εκπαιδευτικών στη μεθοδολογία της εκπαίδευσης από απόσταση, Επιμορφωτικό 

Πρόγραμμα διάρκειας 15 ωρών, Διοργάνωση: Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής και Ελληνικό 

Ανοιχτό Πανεπιστήμιο, Σεπτέμβριος 2020. 

(γ) Μαθαίνουμε ψηφιακά-Διδάσκουμε ψηφιακά, 19/10/2020 – 3/12/2020: MOOC. ΥΠΑΙΘ, 

Πιστοποιητικό Παρακολούθησης. 

(δ) 6ο Διεθνές Συνέδριο για την Προώθηση της Εκπαιδευτικής Καινοτομίας. Διοργάνωση: 

Επιστημονική Ένωση για την Προώθηση της Εκπαιδευτικής Καινοτομίας (Ε.Ε.Π.Ε.Κ.), Λάρισα: 16-

18/10/2020. 

(ε) Ταχύρρυθμη Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών στην Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση (Τ4Ε).  

Διοργάνωση: ΥΠΑΙΘ, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, διάρκεια 20 ωρών, 9 Απριλίου – 12 Ιουνίου 

2021. 
 

8.3.1.2. Ευαγγελία Καρίμαλη 

(α) Μαθαίνουμε ψηφιακά-Διδάσκουμε ψηφιακά, 19/10/2020 – 3/12/2020: MOOC. ΥΠΑΙΘ, 

Πιστοποιητικό Παρακολούθησης. 

(β) Λογιστικά φύλλα Excel: Βασικές δεξιότητες διαδικτυακό επιμορφωτικό πρόγραμμα διάρκειας 35 

ώρες, Ε.Κ.Δ.Δ.Α. και Ινστιτούτο Επιμόρφωσης Υπουργείου Εσωτερικών, 7-11/12/2020 

Πιστοποιητικό Παρακολούθησης. 

(γ) Εργαλεία επεξεργασίας πολυμέσων-Εργαλεία παραγωγής εκπαιδευτικού υλικού, Διαδικτυακό 

σεμινάριο eTwinning ΙΙ, 26/10/2020 – 23/5/ 2021. Πιστοποιητικό Παρακολούθησης 

(δ) Η Χάρτα του Ρήγα: Συμβολισμοί και Επανάσταση, Σπίτι της Κύπρου και Επιστημονική Εταιρεία 

Μελέτης Φερών- Βελεστίνου- Ρήγα. Ομιλητής: Δρ. Δημήτριος Καραμπερόπουλος, 06/04/2021. 

(ε) Επαυξημένη Πραγματικότητα, Εικονική Πραγματικότητα, Ψηφιακή Αφήγηση», 3διάστατο 

Βιντεοπαιχνίδι, Σειρά Ανοιχτών Εργαστηρίων (OPEN WORKSHOP SERIES) της Στέγης 

http://algebrateacherlab.blogspot.com/
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Ιδρύματος Ωνάση. Εισηγητής: Κ. Διαμαντής 3D Graphics & Game Developer Software & Media 

Administrator, 30/03/2021 ως 08/04/2021.  

  

8.3.1.3. Μαρία Λιτσάρδου 

(α) Εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Ταχύρρυθμο Επιμορφωτικό Πρόγραμμα Τ4Ε φιλολόγων Τμήμα 

2811, Μάϊος 2021. 
 

8.3.1.4. Ευθαλία Παπαδάκη 

(α) Διάλογος ή σύγκρουση πολιτισμών;  Με αφορμή το ορόσημο των 2.500 χρόνων από τη μάχη των 

Θερμοπυλών και τη ναυμαχία της Σαλαμίνας. Μαθητικό διαδικτυακό συνέδριο. Διοργάνωση: 

Ιδιωτικό-Ισότιμο Λύκειο Κολλεγίου Αθηνών και Ιδιωτικό Λύκειο Κολλεγίου Ψυχικού,  11-

13/2/2021. 

(β) Γερμανική Τέχνη και  Ιστορία, Επίπεδο C1. Ινστιτούτο Goethe Αθηνών, χειμερινό εξάμηνο.  

(γ) Ελληνογερμανικές διασταυρώσεις στις τέχνες από το 1821 έως το 2021.  Τέταρτη ερευνητική 

συνάντηση εργασίας. Διοργάνωση: Κέντρο Νέου Ελληνισμού (CeMoG), Ελεύθερο Πανεπιστήμιο 

Βερολίνου σε συνεργασία με το Εργαστήριο Ελληνογερμανικών Σχέσεων (ΕΜΕΣ) του ΕΚΠΑ, 

Μάιος/Ιούνιος / 2021.  

(γ) Kant: Κριτική του καθαρού Λόγου, Μεταπτυχιακό σεμινάριο καθηγητή Στ. Βιρβιδάκη, Τμήμα 

Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης (ΜΙΘΕ), ΕΚΠΑ, χειμερινό-εαρινό εξάμηνο 2020-21. 

(δ) Εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Ταχύρρυθμο Επιμορφωτικό Πρόγραμμα Τ4Ε φιλολόγων Τμήμα 

2731, Μάιος 2021. 
 

8.3.1.5. Μαρία Παπαδοπούλου 

(α) Η Τεχνητή Νοημοσύνη στην Εκπαίδευση. ΔΙΔΕ Δ’ Αθήνας. Τμήμα Πολιτιστικών Θεμάτων. 

Διαδικτυακό σεμινάριο. 18/5/2021  

(β)Terminology in the Digital Age: the Ontological Turn. USMB (Γαλλία). Δια ζώσης και 

διαδικτυακό σεμινάριο, 1-2/6/2021. Mε την ιδιότητα της Ερευνήτριας του τμήματος LISTIC του 

Παν/μίου Σαβοΐας (USMB). 

(γ) Machine Learning Text Analysis Pedagogy (TAP) Institute. Jstor Labs & Παν/μιο Virginia 

(ΗΠΑ). Διαδικτυακό σεμινάριο  28/6/2021, 30/6/2021, 2/7/2021. Mε την ιδιότητα της 

Ερευνήτριας του τμήματος LISTIC του Παν/μίου Σαβοΐας (USMB). 
 

8.3.1.6. Κατερίνα Τσαχτσαρλή 

(α) Προξενείο των ΗΠΑ στη Θεσσαλονίκη με τη συμμετοχή του ΕΜΕ (Εβραϊκού Μουσείου Ελλάδος): 

15η ετήσια Διάλεξη στη μνήμη του David Tiano: «Η Ρωμανιώτικη Εβραϊκή Κοινότητα των Ιωαννίνων: 

‘Ένα ταξίδι μέσα στο χρόνο και σε δύο έθνη». Ομιλητές: Πρέσβης των ΗΠΑ: Geoffrey R. Pyatt, 

Γενική Πρόξενος των ΗΠΑ στη Θεσσαλονίκη Elisabeth K. Lee, Ζανέτ Μπατίνου (Αρχαιολόγος 

Διευθύντρια ΕΜΕ), καθηγητής Mimis Kohen MD, FACS, FAAP, Δρ. Μωυσής Ελισάφ (Δήμαρχος 

Ιωαννίνων), 28/02/2021. 

(β) Διαδικτυακή διάλεξη, συνδιοργάνωση: Σπίτι της Κύπρου και Επιστημονική Εταιρεία Μελέτης 

Φερών- Βελεστίνου- Ρήγα με θέμα: «Η Χάρτα του Ρήγα: Συμβολισμοί και Επανάσταση». Ομιλητής: 

Δρ. Δημήτριος Καραμπερόπουλος, 06/04/2021. 

(γ) Σειρά Ανοιχτών Εργαστηρίων (OPEN WORKSHOP SERIES), της Στέγης Ιδρύματος Ωνάση με 

θέματα: «Επαυξημένη Πραγματικότητα», «Εικονική Πραγματικότητα», «Ψηφιακής Αφήγησης», 
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«3διάστατου Βιντεοπαιχνιδιού», Εισηγητής: Κ. Διαμαντής 3D Graphics & Game Developer 

Software & Media Administrator,30/03/2021 ως 08/04/2021. 

(δ) Διαδικτυακή Διάλεξη, ΕΚΠΑ, «21 Ομιλίες για το ’21: «Η έννοια του “θανάτου” στην Ελληνική 

Επανάσταση (1821-1832)», Ομιλητής: Σπυρίδων Γ. Πλουμίδης, Αν. Καθηγητής Ιστορίας 

Αρχαιολογίας ΕΚΠΑ, 07/04/2021. 

(ε) Ειδική συζήτηση με τις προτάσεις του Οργανισμού IHRA (International Holocaust 

Rembembrance Alliance) για τη διδασκαλία και την εκμάθηση του Ολοκαυτώματος, συμμετοχή 

εκπαιδευτικών από Ελλάδα, Ισραήλ, ΗΠΑ, 25/04/2021. 

(στ) Διαδικτυακή Διάλεξη, ΕΚΠΑ, «21 Ομιλίες για το ’21: «Οι απαρχές του Κοινοβουλευτισμού στα 

Συντάγματα του Αγώνα», Ομιλητής: Νίκος Αλιβιζάτος, Ομ. Καθηγητής, Νομική Σχολή (ΕΚΠΑ), 

12/05/2021. 

(η) 24 ψηφιακές συνομιλίες, ΕΚΠΑ Τμήμα Θεατρικών Σπουδών, Θέατρο- Τραύμα- Θεραπεία, 

δέκατη όγδοη ψηφιακή συνομιλία με θέμα: «Νόσοι και ιάσεις στην αρχαία δραματουργία», Ομιλητές: 

Καίτη Διαμαντάκου (Αναπληρώτρια καθηγήτρια Θεατρικών Σπουδών Φιλοσοφικής Σχολής ΕΚΠΑ): 

Αρχαίες κωμικές αρρώστιες και θεραπείες στο νυστέρι του Αριστοφάνη, Κατερίνα Μαγγανά 

(Ψυχολόγος, Ψυχαναλυτική Ψυχοθεραπεύτρια): Ο πόνος στην αρχαία τραγωδία: Ταυτότητα-Οδύνη-

Λύτρωση, Μάρθα Φριντζήλα (Ηθοποιός, σκηνοθέτης): Το σώμα της τραγωδίας και το πάσχον μέλος, 

16/05/2021. 

 

8.3.1.7. Ειρήνη Αρναούτη 

(α)  6ο Διεθνές Συνέδριο για την Προώθηση της Εκπαιδευτικής Καινοτομίας – Διαδικτυακά. 

Διοργάνωση Επιστημονική Ένωση για την Προώθηση της Εκπαιδευτικής Καινοτομίας (ΕΕΠΕΚ), 

Βεβαίωση Παρακολούθησης, 16-18/10/2020. 

(β) Erasmus Accreditations – a New Path to Mobility: Επιμορφωτικό μάθημα. Διοργάνωση The 

Teacher Academy of the School Education Gateway, Πιστοποιητικό: Ψηφιακό Σήμα Μαθήματος 

(Digital Course Badge), 14/9 – 29/10/2020. 

(γ) Μαθαίνουμε ψηφιακά-Διδάσκουμε ψηφιακά.  MOOC. Διοργάνωση: ΥΠΑΙΘ. 19/10/2020 – 

3/12/2020. 

(δ) 1o Πανελλήνιο Συνέδριο: Το εκπαιδευτικό παιχνίδι στην τυπική και μη τυπική μάθηση, Αθήνα –

Διοργάνωση: Μουσείο Σχολικής Ζωής και Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, 

Μητροπολιτικό Κολλέγιο & Greek Cultural Institute Διαδικτυακά 14-15/11/2020. 

(ε)  Digital Story Telling: Η ψηφιακή και διαδραστική αφήγηση ως εργαλείο και μέθοδος 

διαφοροποιημένης διδασκαλίας. Διαδικτυακό επιμορφωτικό σεμινάριο. Διοργάνωση: Συντονίστρια 

Εκπαιδευτικού Έργου ΠΕ06 Δ’ Αθήνας, 25/2/2021. 

(στ)  Προτάσεις του Οργανισμού IHRA (International Holocaust Remembrance Alliance) για τη 

διδασκαλία και την εκμάθηση του Ολοκαυτώματος. Ειδική διαδικτυακή συζήτηση. Διοργάνωση: 

ΥΠΑΙΘ, United States Holocaust Memorial Museum & Yad Vashem, 25/4/2021. 

(η)  Διαδικτυακό σεμινάριο eTwinning με θέμα «Πλατφόρμες ηλεκτρονικής μάθησης - Εργαλεία 

παραγωγής εκπαιδευτικού υλικού - Εργαλεία επικοινωνίας». Διοργάνωση: eTwinning. 26/10/2020 

– 23/5/2021. 
 

8.3.2. Εκπαιδευτικοί ΠΕ03, ΠΕ04 (ΠΕ04.01, ΠΕ04.02, ΠΕ04.04) 

8.3.2.1. Σωτήρης Χασάπης 

(α) Αντισεισμική προστασία σχολικών μονάδων, 6/4/2021, διαδικτυακά, Π.Δ.Π.Δ.Ε. 
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(β) Η επόμενη μέρα στην τάξη των Μαθηματικών: Ιεραρχήσεις και διαφοροποιήσεις με την επάνοδο 

στις σχολικές αίθουσες, 6/4/2021, διαδικτυακά, 4ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Αττικής. 

(γ) Διαφοροποιημένη διδασκαλία και μάθηση: Πραγματικότητα, προκλήσεις και προοπτικές, 9-

10/4/2021, διαδικτυακά, Π.Δ.Π.Δ.Ε. 

(δ) Μαθηματική εκπαίδευση: το τέλος της αθωότητας;, 18/4/2021, διαδικτυακά, 4ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. 

Αττικής. 

(ε) Δημοκρατικότερο λογισμικό σε ένα σχολείο για όλους: αλλάζοντας στάσεις και νοοτροπίες, 

19/5/2021 διαδικτυακά, 4ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Αττικής. 

(στ) Τα Μαθηματικά στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση: Ατενίζοντας την Επερχόμενη Δεκαετία, 

23/5/2021, διαδικτυακή ημερίδα, Ομάδα Σ.Ε.Ε. Μαθηματικών. 

(ζ) Παιδαγωγικά ρεύματα και παιδαγωγοί: από τη θεωρία στη διδακτική πράξη, 12-13/5/2021, 

διαδικτυακό συμπόσιο, 4ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Αττικής. 
 

8.3.2.2. Παναγιώτα Αργύρη 

(α) Λογιστικά φύλλα Excel: Βασικές δεξιότητες, 12-16/10/2020 (διάρκεια 35 ώρες), διαδικτυακό 

επιμορφωτικό πρόγραμμα, Ε.Κ.Δ.Δ.Α. και Ινστιτούτο Επιμόρφωσης Υπουργείου Εσωτερικών. 

(β) Επιμόρφωση εκπαιδευτικών στην μεθοδολογία της Εκπαίδευσης από απόσταση, 11/2020 

(διάρκεια 15 ώρες), διαδικτυακά, Ι.Ε.Π. και Ε.Α.Π. 

(γ) Μαθαίνουμε ψηφιακά, διδάσκουμε ψηφιακά: Παιδαγωγική αξιοποίηση της τεχνολογίας για την 

ανάπτυξη δεξιοτήτων μάθησης στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, 19/10/2020-3/12/2020 (διάρκεια 

30 ώρες), διαδικτυακά, Υ.ΠΑΙ.Θ. και European School Net. 

(δ) Σχολική ψυχολογία, 15/6/2020-15/3/2021 (διάρκεια 500 ώρες), διαδικτυακό επιμορφωτικό 

πρόγραμμα, Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. Πανεπιστημίου Μακεδονίας και Ε.Ε.Π.Ε.Κ. 

(ε) Πλατφόρμα 21+ -Εργαστήρια Δεξιοτήτων, 1/9/2020- 15/10/2020 (διάρκεια 24 ώρες), 

διαδικτυακό επιμορφωτικό πρόγραμμα, Ι.Ε.Π. 

(στ) Digital education with cultural heritage, 15/3/2021-20/4/2021 (διάρκεια 25 ώρες), online 

course, European School Net Academy. 

(ι) A roadmap to citizen science education, 22/3/2021-28/4/2021 (διάρκεια 16 ώρες), online 

course, European School Net Academy. 

(ια) Εργαλεία επεξεργασίας πολυμέσων - Εργαλεία παραγωγής εκπαιδευτικού υλικού, 26/10/2020-

23/5/2021 (διάρκεια 160 ώρες), διαδικτυακά, Εθνική Υπηρεσία Υποστήριξης eTwinning. 
 

8.3.2.3. Αλκιβιάδης Τζελέπης 

(α) How ProQuest can help to Research and Write a Dissertation or Thesis, 9/12/2020, 

webinar, Ε.Α.Π. 

(β) Η επόμενη μέρα στην τάξη των Μαθηματικών: Ιεραρχήσεις και διαφοροποιήσεις με την επάνοδο 

στις σχολικές αίθουσες, 6/4/2021, διαδικτυακά, 4ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Αττικής. 

(γ) Τα Μαθηματικά στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση: Ατενίζοντας την Επερχόμενη Δεκαετία, 

23/5/2021, διαδικτυακή ημερίδα, Ομάδα Σ.Ε.Ε. Μαθηματικών. 
 

8.3.2.4. Χρυσή Αγγελίδου 

(α) Εργαστηριακό σεμινάριο για καθηγητές βιολογίας Δ.Ε., 11-13/9/2020, Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. Δημόκριτος 

και ELLS. 

(β) Μαθαίνουμε ψηφιακά, διδάσκουμε ψηφιακά: Παιδαγωγική αξιοποίηση της τεχνολογίας για την 

ανάπτυξη δεξιοτήτων μάθησης στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, 19/10/2020-3/12/2020 (διάρκεια 

30 ώρες), διαδικτυακά, Υ.ΠΑΙ.Θ. και European School Net. 
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(γ) Διαδικτυακές εκπαιδευτικές κοινότητες και αξιοποίηση μαθησιακών αντικειμένων, 10/2020-

5/2021, διαδικτυακά, Εθνική Υπηρεσία Υποστήριξης eTwinning. 

(δ) Η πανδημία COVID 19: Τα εμβόλια και ο στόχος της ανοσίας, 22/4/2021, διαδικτυακή ημερίδα, 

Π.Ε.Β. και Δ.Δ.Ε. Μαγνησίας. 

(ε) Οι Φυσικές Επιστήμες στις Πανελλήνιες Εξετάσεις: Τί θέλουμε να μείνει ως έχει, τί θέλουμε να 

αλλάξει;, 17/5/2021, διαδικτυακή ημερίδα, 4ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Αττικής και Δ.Δ.Ε. Δ΄ Αθήνας. 
 

8.3.2.5. Σεβαστή Βαμβακοπούλου 

(α) Ιοί, εμβόλια και ανοσία στην εποχή του COVID-19, 8/3/2021, διαδικτυακή ημερίδα, Π.Ε.Β και 

Δ.Δ.Ε. Πιερίας. 

(β) Η κοινωνία συναντά τη σύγχρονη βιολογία, 19-20/3/2021, 15η Διημερίδα Βιολογίας, Π.Ε.Β. και 

Ράλλειο Λύκειο Θηλέων Πειραιά, διαδικτυακά. 

(γ) Επικοινωνία της επιστήμης, τεχνολογίας και ιατρικής, 12/4/2021-31/5/2021, διαδικτυακό 

σεμινάριο, Ε.Κ.Π.Α. και Ε.Κ.Τ. 

(δ) Ταχύρρυθμη επιμόρφωση εκπαιδευτικών στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση, έναρξη 19/4/2021 

(10 ώρες σύγχρονης τηλεκπαίδευσης και 10 ώρες ασύγχρονης εντός 8 εβδομάδων), Υ.ΠΑΙ.Θ. και 

Δι.Πα.Ε. 
 

8.3.2.6. Κατερίνα-Ζωή Ντάκου Ζαμπλάρα 

(α) Βιοεπιστήμονες και Ενιαία Υγεία, 27-29/11/2020, 12ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Πανελλήνιας 

Ένωσης Βιοεπιστημόνων, διαδικτυακά. 

(β) Χημεία Γυμνασίου εξ αποστάσεως – Διδακτικές Προτάσεις, 1 και 3/12/2020, διαδικτυακή 

επιμόρφωση, 1ο και 2ο Ε.Κ.Φ.Ε. Δ΄ Αθήνας και 4ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Αττικής. 

(γ) Η πανδημία COVID 19: Τα εμβόλια και ο στόχος της ανοσίας, 22/4/2021, διαδικτυακή ημερίδα, 

Π.Ε.Β. και Δ.Δ.Ε. Μαγνησίας. 
 

8.3.2.7. Μαργαρίτα Τουλάτου 

(α) Η διδασκαλία των ΦΕ από απόσταση, 15/12/2020, διαδικτυακά, 1ο και 2ο Ε.Κ.Φ.Ε. Δ΄ Αθήνας και 

4ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Αττικής. 

(β) Η εξ αποστάσεως διδασκαλία στις Φυσικές Επιστήμες, 30/1/2021, διαδικτυακή ημερίδα, 1ο και 

2ο Ε.Κ.Φ.Ε. Δ΄ Αθήνας και 4ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Αττικής. 

(γ) Playing in Europe, 15/4/2021, webinar, SDC21 και Erasmus+KA229. 
 

8.3.2.8. Χριστόδουλος Μακεδόνας 

(α) Lessons Learned from the 2020 AP Chemistry Exam, 18/9/2020, webinar, American 

Association of Chemistry Teachers. 

(β) Teaching microscale chemistry course, 25/11/2020, webinar, Royal Society of Chemistry. 

(γ) Η διδασκαλία των ΦΕ από απόσταση, 15/12/2020, διαδικτυακά, 1ο και 2ο Ε.Κ.Φ.Ε. Δ΄ Αθήνας και 

4Ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Αττικής. 

(δ) Microscale chemistry – in a little you can see a lot!, 24/2/2021, webinar, Science on Stage 

Europe. 

(ε) Οι Φυσικές Επιστήμες στις Πανελλήνιες Εξετάσεις: Τί θέλουμε να μείνει ως έχει, τί θέλουμε να 

αλλάξει;, 17/5/2021, διαδικτυακή ημερίδα, 4ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Αττικής και Δ.Δ.Ε. Δ΄ Αθήνας. 

(στ) Big questions to help your students be ready for the AP exam, 25/5/2021, webinar, 

American Association of Chemistry Teachers. 
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8.3.3. Εκπαιδευτικοί ΠΕ 86 

8.3.3.1. Σοφία Γουρνά 

(α) Δ2 Μάθημα Πληροφορικής - Τμήμα 2564. Ταχύρρυθμη Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών στην Εξ 

Αποστάσεως Εκπαίδευση. Διοργάνωση Υ.ΠΑΙ.Θ., http://t4e.sch.gr. 

(β) Η Τεχνητή Νοημοσύνη στην Εκπαίδευση. Διαδικτυακό επιμορφωτικό σεμινάριο 2 ωρών, Δ' 

Διεύθυνση Β'θμια Εκπαίδευση Αθήνας, 18/5/2021. Πιστοποιητικό Παρακολούθησης. 

(γ) Από την κλιματική αλλαγή στην κλιματική κρίση. Ψηφιακά Εκπαιδευτικά εργαλεία για την 

Κλιματική Εκπαίδευση: Cli.c.k. for Schools. Διαδικτυακό επιμορφωτικό σεμινάριο 4 ωρών για 

εκπαιδευτικούς Β'θμιας εκπαίδευσης Αττικής, 7/3/2021. 

(δ) Όψεις του σύγχρονου σχολείου: Διαχείριση της σχολικής τάξης. Πανελλήνιο Διαδικτυακό 

Επιστημονικό Συνέδριο – Συμπόσιο. Συνεργασία των Πανεπιστημίων: Πελοποννήσου, 

Χαροκοπείου, Ιωαννίνων και ΕΚΠΑ, 20-22/11/ 2020. Πιστοποιητικό Παρακολούθησης. 

(ε)  Η Χάρτα του Ρήγα: Συμβολισμοί και Επανάσταση, Σπίτι της Κύπρου και Επιστημονική Εταιρεία 

Μελέτης Φερών- Βελεστίνου- Ρήγα. Ομιλητής: Δρ. Δημήτριος Καραμπερόπουλος, 06/04/2021. 

(στ) Επαυξημένη Πραγματικότητα, Εικονική Πραγματικότητα, Ψηφιακή Αφήγηση», 3διάστατο 

Βιντεοπαιχνίδι», Σειρά Ανοιχτών Εργαστηρίων (OPEN WORKSHOP SERIES) της Στέγης 

Ιδρύματος Ωνάση. Εισηγητής: Κ.Διαμαντής 3D Graphics & Game Developer Software & Media 

Administrator, 30/03/2021 ως 08/04/2021.   
  

8.3.3.2. Αθανασία Μπακαμήτσου 

(α) Η Χάρτα του Ρήγα: Συμβολισμοί και Επανάσταση, Σπίτι της Κύπρου και Επιστημονική Εταιρεία 

Μελέτης Φερών- Βελεστίνου- Ρήγα. Ομιλητής: Δρ. Δημήτριος Καραμπερόπουλος, 06/04/2021. 

(β) Επαυξημένη Πραγματικότητα, Εικονική Πραγματικότητα, Ψηφιακή Αφήγηση», 3διάστατο 

Βιντεοπαιχνίδι», Σειρά Ανοιχτών Εργαστηρίων (OPEN WORKSHOP SERIES) της Στέγης 

Ιδρύματος Ωνάση. Εισηγητής: Κ.Διαμαντής 3D Graphics & Game Developer Software & Media 

Administrator, 30/03/2021 ως 08/04/2021.  

 

8.4 Σχεδιασμός δράσεων ανάπτυξης του γλωσσικού και του επιστημονικού 

εγγραμματισμού 

8.4.1 Φυσικές Επιστήμες: 

Παρά τις δύσκολες συνθήκες λόγω τηλεκπαίδευσης πραγματοποιήθηκαν οι ακόλουθες δράσεις 

ενίσχυσης επιστημονικού εγγραμματισμού: 

● Συμμετοχή στον Εθνικό διαγωνισμό CanSat 2019 – 2020. Η ομάδα του σχολείου μας Orion 

II κατέκτησε την πρώτη θέση στον διαγωνισμό CanSat (Satellite in a Can) 2019 – 2020 με 

την κατασκευή τους Betelgeuse 

 (http://lyk-evsch-n-smyrn.att.sch.gr/wordpress/?p=8537) και θα εκπροσωπήσει την 

Ελλάδα στον διεθνή διαγωνισμό της European Space Agency CanSat (Satellite in a Can). 

Λόγω Covid ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά το φθινόπωρο του 2021 (Χ. 

Φανίδης) 

http://t4e.sch.gr/
http://lyk-evsch-n-smyrn.att.sch.gr/wordpress/?p=8537
https://space-innovation.org/el/cansat-in-greece-g/
https://space-innovation.org/el/cansat-in-greece-g/
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● Συμμετοχή στο 3ο Μαθητικό Συνέδριο Έρευνας και Επιστήμης, με ομάδα μαθητών με την 

εισήγηση: «Μελέτη χημικών και φυσικών ιδιοτήτων υδατικών διαλυμάτων χαμηλής 

συγκέντρωσης» (http://www.scrs.edu.gr/el/static/schedule) (Μ. Διακόνου,  Χ. 

Αγγελίδου) 

 

● Εικονική ξενάγηση στο CERN: Οργάνωση εικονικής ξενάγησης, την Τετάρτη 17/02/2021, 

30 μαθητών Β΄ τάξης με οικοδέσποινα την ερευνήτρια του CERN Δρ. Δέσποινα 

Χατζηφωτιάδου. Η δράση είχε ως στόχο τη γνωριμία των μαθητών της Β’ Λυκείου με το 

μεγαλύτερο πειραματικό κέντρο πυρηνικών ερευνών. (Μ. Τουλάτου) 

● Πρακτική άσκηση φοιτητών/τριών στο μάθημα της Φυσικής, στο πλαίσιο της Συμφωνίας 

Συνεργασίας μεταξύ της Σχολής Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών του 

Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και του Πρότυπου ΓΕΛ Ευαγγελικής Σχολής. (Μ. 

Διακόνου, Μ. Τουλάτου) 

● Πανελλήνιος Διαγωνισμός Φυσικής Αριστοτέλης 2021: Προετοιμασία μαθητών και 

οργάνωση του διαγωνισμού στο σχολείο μας που οδήγησε σε πολλές διακρίσεις. (Μ. 

Διακόνου, Μ. Τουλάτου) 

● Θερινό Σχολείο στο CΕRΝ: Έγιναν όλες οι απαιτούμενες ενέργειες για την επιλογή ενός 

μαθητή του σχολείου μας ο οποίος δήλωσε συμμετοχή στο Greek High-School Students 

Internship Programme 2021 (12-25 September 2021). Την αίτηση συμμετοχής του 

συνόδευσαν συστατικές επιστολές, video καθώς και αναλυτικό βιογραφικό. Παρόλο που ο 

αριθμός των μαθητών που επελέγησαν ήταν μικρός, ο μαθητής μας βρίσκεται στη λίστα ως 

αναπληρωματικός. (Μ. Διακόνου, Μ. Τουλάτου) 

● Οργάνωση για τη συμμετοχή των μαθητών του σχολείου στην διάλεξη “Discover RNA-The 

language of genomes” που διοργάνωσε το EMBL-ELLS (http://lyk-evsch-n-

smyrn.att.sch.gr/wordpress/?p=8925) (Χ. Αγγελίδου) 

● Οργάνωση για την παρακολούθηση από τους μαθητές της Α΄ και Β΄ τάξης της διάλεξης του 

ερευνητή του ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος Δρ. Εμ. Σαρειδάκη (http://lyk-evsch-n-

smyrn.att.sch.gr/wordpress/?p=9010) (Χ. Αγγελίδου) 

● Δημιουργία Video από μαθητές για τα Χημικά πρόσθετα, στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού 

Προγράμματος R4C (Reflection for Change) 

 (https://www.youtube.com/watch?v=m25desq7To4) (Χ. Αγγελίδου) 

● Σε συνεργασία με το ELLS του EMBL οι μαθητέ/ριες του Ομίλου Χημείας καθώς και των 

τμημάτων θετικής κατεύθυνσης παρακολούθησαν εικονική περιήγηση στο EMBL και 

συζήτησαν με επιστήμονές του (https://bit.ly/embl2020). (Χ. Μακεδόνας) 

● Μαθητές/ριες του Ομίλου της Χημείας παρακολούθησαν ομιλία του Καθ. του Πανεπιστημίου 

της Γλασκώβης Leroy Cronin με θέμα “The invention of digital chemistry. What? Why? 

How?”. (Χ. Μακεδόνας) 

http://www.scrs.edu.gr/el/static/schedule
http://lyk-evsch-n-smyrn.att.sch.gr/wordpress/?p=8925
http://lyk-evsch-n-smyrn.att.sch.gr/wordpress/?p=8925
http://lyk-evsch-n-smyrn.att.sch.gr/wordpress/?p=9010
http://lyk-evsch-n-smyrn.att.sch.gr/wordpress/?p=9010
https://www.youtube.com/watch?v=m25desq7To4
https://bit.ly/embl2020
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● Δημιουργία υλικού (παρουσιάσεις-εγχειρίδιο) για ενημέρωση σχετικά με τις πανδημίες στην 

εξέλιξη της ιστορίας και ειδικότερα για την τρέχουσα ειδική συνθήκη του Covid 19. (αναμονή 

για ανάρτηση στο photodentrο) (Χ. Αγγελίδου- Γ. Θώδης) 

● Οι μαθητές παροτρύνθηκαν να συμμετέχουν σε διαλέξεις που οργανώθηκαν από την ΠΕΒ 

σε σύγχρονα θέματα βιολογίας και στην δράση της ΠΕΒ Γίνε βιολόγος για μια μέρα.. Η 

συμμετοχή των μαθητών του προσανατολισμού υγείας ήταν σημαντική. Τα τμήματα της Α και 

Β΄ τάξεων μηδαμινή συμμετοχή (Σ. Βαμβακοπούλου, Κ. Ντάκου) 

8.4.2. Μαθηματικά 

Η λειτουργία του Ομίλου Μαθηματικών συνετέλεσε στον επιστημονικό εγγραμματισμό των μαθητών. 

Η εμπλοκή των μαθητών στο πλαίσιο καινοτόμων εφαρμογών Ευρωπαϊκών έργων συνετέλεσε στην 

σύνδεση των γνώσεων τους από διαφορετικούς τομείς της Επιστήμης. 

8.4.3 Φιλολογικά Μαθήματα 

Η λειτουργία των ομίλων και των δράσεων συντέλεσε στο γλωσσικό και εγγραμματισμό των μαθητών.  

8.4.4 Φυσική Αγωγή  

Διδασκαλία μέσω της ηλεκτρονικής τάξης της Φυσικής Αγωγής, με επιστημονικά άρθρα ενότητες 

ανά γνωστικό αντικείμενο, παρότρυνση για την ανάπτυξη της αυτονομίας στην μελέτη του υλικού, 

χρήση ψηφιακών εργαλείων μέτρησης της Φυσικής Κατάστασης, ελέγχου του σωματικού βάρους, 

διαδραστικές προσομοιώσεις για τη διατροφή και άσκηση, διαδραστικά σενάρια από τις ανοιχτές 

πλατφόρμες εκπαιδευτικού υλικού. 

 

 

  

Άξονας 9  

Συμμετοχή των 
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Εκπαιδευτικών σε εθνικά 

και ευρωπαϊκά 

προγράμματα 
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Άξονας 9 : Συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα  

9.1 Εισαγωγή:  

Για την αποτίμηση των σχέσεων μεταξύ μαθητών/τριών και εκπαιδευτικών, οι εκπαιδευτικοί της 

σχολικής μονάδας έλαβαν υπ’ όψιν τους ακόλουθους δείκτες: 

9(α) Συμμετοχή σε εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα (Erasmus κ.λπ.) 

9(β) Συμμετοχή σε δράσεις κοινωνικού ενδιαφέροντος κ.λπ. 

 

 

 

9.2 Περίληψη:  

Αρχικά σημειώνεται ότι η συμμετοχή του προσωπικού του σχολείου σε εθνικά και ευρωπαϊκά 

προγράμματα κατά την τρέχουσα σχολική χρονιά, παρ’ όλες τις δυσκολίες που προέκυψαν από τον 

εγκλεισμό και την εξ αποστάσεως λειτουργία των σχολικών μονάδων της Αττικής, ήταν εφάμιλλη με 

των προηγούμενων σχολικών ετών. 

9.2.1. Συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε εθνικά προγράμματα 

 Εκπονητές και επιμορφωτές Α’ των Νέων Προγραμμάτων Σπουδών για το Γενικό Λύκειο  

 Εκπονητές εκπαιδευτικού υλικού και επιμορφωτές για το Πρόγραμμα «Μια Νέα Αρχή στα 

ΕΠΑΛ»  

 Επιμορφωτές και εκπονητές υλικού στα Εργαστήρια Δεξιοτήτων  

 Θεματοδότες/Αξιολογητές για την Τράπεζα Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας  

 Πρακτική Άσκηση Φοιτητών (mentoring) και Δειγματικές Διδασκαλίες, σε συνεργασία με τα 

αντίστοιχα Πανεπιστημιακά Τμήματα. 

 

9.2.2 Συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε Ευρωπαϊκά προγράμματα 

9.2.2.1 Erasmus+ KA229 “Playing Europe” 

Το ευρωπαϊκό έργο “Playing Europe” (https://playingeurope.com/) (2020-2023), υλοποιείται 

μεταξύ τεσσάρων ευρωπαϊκών σχολείων με σκοπό την ενσωμάτωση των ευρωπαϊκών παραδοσιακών 

παιχνιδιών στην εκπαιδευτική διαδικασία, ως μέσο διαχείρισης της διαφορετικότητας στην 

εκπαίδευση και ενίσχυσης διαφορετικών τύπων μάθησης. 

9.2.2.2 Erasmus+ ΚΑ3 “Scaling up the Model for Inclusive Learning in Europe (SMILE)” 

Το ευρωπαϊκό έργο “SMILE” (https://www.smileproject.eu/) στοχεύει στην ανάπτυξη ενός 

μοντέλου για τη συμπερίληψη στην εκπαίδευση. Τα συνεργαζόμενα σχολεία επιλέγουν έναν από τους 

δείκτες του μοντέλου για να εφαρμόσουν και να καταγράψουν τα αποτελέσματα της εφαρμογής του. 

Στο σχολείο μας, επιλέχθηκε ο δείκτης επικοινωνίας με τους γονείς και κηδεμόνες των 

μαθητών/τριών. 

https://playingeurope.com/
https://www.smileproject.eu/


Πρότυπο Λύκειο Ευαγγελικής Σχολής Σμύρνης 

Έκθεση Λειτουργίας Σχολικής Μονάδας 2020-2021. Άξονας 9 Σελ. 97/115 

9.2.2.3 Erasmus+ KA3 «Reflecting for Change (R4C)» 

Το ευρωπαϊκό έργο “Reflecting for Change (R4C)” έχει ως προτεραιότητα την προαγωγή της 

χρήσης «εργαλείων αναστοχασμού», προκειμένου να υποστηριχθεί η καινοτομία και η συστημική 

αλλαγή στα σχολεία. Το σχολείο μας παρήγαγε την ερευνητική εργασία “Το αποτύπωμα της 

Διατροφής στην Κλιματική Αλλαγή” και συμμετείχε με την ομάδα αντιλογίας για το θέμα  «Η 

κλιματική αλλαγή επηρεάζεται καθοριστικά από τις διατροφικές μας προτιμήσεις και επιλογές 

9.2.2.4 SALL 

To ευρωπαϊκό πρόγραμμα “School as Living Labs (SALL)”, υποστηρίζει τα σχολεία στην υλοποίηση 

εκπαιδευτικών δράσεων που συνδέονται με τις τοπικές κοινότητες και ερευνούν ζητήματα τοπικού 

ενδιαφέροντος, τα οποία σχετίζονται με το σύστημα της διατροφής, σε όλες τις διαστάσεις του. Τα 

θέματα που επικοινωνήθηκαν στο σχολείο μας αφορούσαν στην «Αειφόρο ανάπτυξη και διατροφή», 

καθώς και στα «Τρόφιμα, πρόσθετα συντηρητικά, χρωστικές και υγεία». 

9.2.2.5 “End Climate Change, Start Climate of Change” 

Συμμετοχή στους αγώνες επιχειρηματολογίας «DEBATE#CLIMATE OF CHANGE» που 

εντάσσονται στο Πρόγραμμα “End Climate Change, Start Climate of Change”. Το σχολείο μας 

συμμετείχε κατόπιν της νίκης της Ομάδας του Ρητορικού Ομίλου στις «Αντιλογίες 2021» 

(http://lyk-evsch-n-smyrn.att.sch.gr/wordpress/?p=9782). 

9.2.2.6 Etwinning: “Learn English, do maths and enjoy storytelling!” 

Συμμετοχή στο συνεργατικό ευρωπαϊκό έργο Etwinning “Learn English, do maths and enjoy sto-

rytelling!” (https://live.etwinning.net/projects/project/300102), σε συνεργασία με το σχολείο 

IES Sierra Minera, La Unión, Spain (Grecia Campos). 

9.2.2.7 “Sustainability in STEM Education” (Science on Stage Europe) 

Συμμετοχή στην ομάδα έργου “Sustainability in STEM Education” (http://www.science-on-

stage.eu/project/sustainability-stem-education). Στο έργο 20 εκπαιδευτικοί συνεργάζονται 

διασχολικά, για να συζητήσουν και να δοκιμάσουν ιδέες για την εφαρμογή των στόχων της αειφόρου 

ανάπτυξης (SDGs) στα μαθήματα STEM. Η εκπαιδευτικός που υλοποιεί το πρόγραμμα συμμετείχε 

με μαθητές της Β’ τάξης στην πιλοτική εφαρμογή των δράσεων του «G.A.STEM - Enhancing STEM 

skills through Arts and mini-games», ενός ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus 

(https://gastem.pixel-online.org/framework.php). 

9.2.2.8 Πρέσβειρα της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Επιστημών Scientix 

Το συγκεκριμένο έργο είναι χρηματοδοτούμενο έργο του Ευρωπαϊκού Σχολικού Δικτύου 

(http://www.scientix.eu/) 

9.2.3 Συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε δράσεις κοινωνικού ενδιαφέροντος 

9.2.3.1 Διαδικτυακές εκδηλώσεις επαγγελματικού προσανατολισμού 

Το σχολείο, σε συνεργασία με τον Δήμο Νέας Σμύρνης, τον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων Λυκείου 

Ευαγγελικής Σχολής, τον Σύνδεσμο Αποφοίτων της Ευαγγελικής Σχολής και το Παιδαγωγικό 

Τμήμα Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του ΕΚΠΑ, διοργάνωσε διαδικτυακές εκδηλώσεις 

επαγγελματικού προσανατολισμού με στόχο την ενημέρωση για τη σύνδεση της Εκπαίδευσης με την 

Εργασία (ενδεικτικά: http://lyk-evsch-n-smyrn.att.sch.gr/wordpress/?p=9399). 

https://reflecting4change.eu/about/
https://reflecting4change.eu/about/
https://portal.opendiscoveryspace.eu/el/osos-project/apotypoma-tis-diatrofis-stin-klimatiki-allagi-863710
https://portal.opendiscoveryspace.eu/el/osos-project/apotypoma-tis-diatrofis-stin-klimatiki-allagi-863710
https://www.youtube.com/watch?v=bz2-NV18mmw
https://www.youtube.com/watch?v=bz2-NV18mmw
https://www.schoolsaslivinglabs.eu/
http://lyk-evsch-n-smyrn.att.sch.gr/wordpress/?p=9782
https://live.etwinning.net/projects/project/300102
http://www.science-on-stage.eu/project/sustainability-stem-education
http://www.science-on-stage.eu/project/sustainability-stem-education
https://gastem.pixel-online.org/framework.php
http://www.scientix.eu/
http://lyk-evsch-n-smyrn.att.sch.gr/wordpress/?p=9399
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9.2.3.2 Λοιμώδεις ασθένειες στο πέρασμα των χρόνων 

 Στο πλαίσιο της πανδημίας του Covid 19, οι μαθητές ενημερώθηκαν για τις λοιμώδεις ασθένειες 

στο πέρασμα των χρόνων, παρακολούθησαν διαλέξεις από ερευνητές των ερευνητικών κέντρων 

EMBL και ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος και παρήγαγαν video ενημέρωσης, διαθέσιμο στην κοινότητα με 

περιεχόμενο που αφορούσε τους μηχανισμούς δράσης των εμβολίων και των ιών, καθώς και των 

τεχνικών ανίχνευσης των τελευταίων στο σώμα. 

____________________________________________________________ 

 

Θετικά σημεία 

Η συμμετοχή του προσωπικού του σχολείου σε άλλες δράσεις κατά το σχολικό έτος 2020-2021, 

παρ’ όλες τις δυσκολίες που προέκυψαν από τον εγκλεισμό και την εξ αποστάσεως λειτουργία των 

σχολικών μονάδων της Αττικής, ήταν εφάμιλλη με των προηγούμενων σχολικών ετών και 

υλοποιήθηκαν με την εφαρμογή των μεθόδων και τεχνικών της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. 

 

Σημεία προς βελτίωση 

Στο πεδίο της οργάνωσης δράσεων κοινωνικού ενδιαφέροντος, το σχολείο μας θα μπορούσε να 

δραστηριοποιηθεί περισσότερο, αλλά λόγω του εγκλεισμού και της πανδημίας, οι ευκαιρίες 

συμμετοχής σε δράσεις κοινωνικού χαρακτήρα ήταν περιορισμένες τη σχολική χρονιά 2020-2021. 

Θα μπορούσε, όμως, η δραστηριοποίηση στο συγκεκριμένο πεδίο να τεθεί ως στόχος για την επόμενη 

σχολική χρονιά, ευελπιστώντας ότι στο μεταξύ θα αποκατασταθεί η κανονικότητα.   

 

9.3 Αναλυτικά για την συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε εθνικά προγράμματα 

Συμμετοχή εκπαιδευτικών του σχολείου σε εθνικά έργα, τα οποία συμβάλλουν στον 

εκσυγχρονισμό του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος, ενώ παράλληλα εξελίσσονται 

επαγγελματικά. 

 

9.3.1 Εκπονητές και επιμορφωτές Α’ των Νέων Προγραμμάτων Σπουδών για το Γενικό Λύκειο  

Συμμετέχοντες Εκπαιδευτικοί: Γεώργιος Θώδης (ΠΕ02), Καλλιόπη Σιώπη (ΠΕ03), Χριστόδουλος 

Μακεδόνας (ΠΕ04.02), Ειρήνη Αρναούτη (ΠΕ06) 

 

9.3.2 Εκπονητές εκπαιδευτικού υλικού και επιμορφωτές για το Πρόγραμμα “Μια Νέα Αρχή 

στα ΕΠΑΛ:  

Συμμετέχοντες Εκπαιδευτικοί: Αλκιβιάδης Τζελέπης (ΠΕ03)  

 

9.3.3 Επιμορφωτές και εκπονητές υλικού στα Εργαστήρια Δεξιοτήτων  

Συμμετέχοντες Εκπαιδευτικοί: Παναγιώτα Αργύρη (ΠΕ03), Γεώργιος Σάρλας (ΠΕ11), Yλοποίηση 

ΙΕΠ 

https://georgethodis.webnode.gr/news/oi-loimodeis-astheneies-ston-choro-kai-ton-chrono-mia-diathematiki-proseggisi-meso-ton-gnostikon-antikeimenon-ton-archaion-ellinikon-tis-istorias-kai-tis-viochimeias/
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9.3.4 Θεματοδότες/αξιολογητές για την Τράπεζα Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας  

Συμμετέχοντες Εκπαιδευτικοί: Γεώργιος Θώδης (ΠΕ02), Καλλιόπη Σιώπη (ΠΕ03), Σωτήριος 

Χασάπης (ΠΕ03), Ειρήνη Αρναούτη (ΠΕ06), Υλοποίηση ΙΕΠ 

 

9.3.5 Πρακτική Άσκηση Φοιτητών (mentoring) και Δειγματικές Διδασκαλίες 

Οι εκπαιδευτικοί δέχτηκαν φοιτητές/τριες από τα Τμήματα τα οποία υλοποίησαν και φέτος το 

Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης και δειγματικών Διδασκαλιών και τους καθοδήγησαν στην πρώτη 

τους επαφή με την εκπαιδευτική διαδικασία. Η υλοποίηση των ανωτέρω δραστηριοτήτων έγινε 

κυρίως εξ αποστάσεως, όπως προβλεπόταν από τα Πανεπιστημιακά Τμήματα και τις οδηγίες του 

ΕΟΔΥ και του ΥΠΑΙΘ για την ασφαλή λειτουργία του σχολείου λόγω της πανδημίας του COVID-

19. 

Το σχολείο συνεργάστηκε με τα Πανεπιστημιακά Ιδρύματα (ΣΕΦΑΑ, Αγγλικής Γλώσσας και 

Φιλολογίας, Φιλοσοφικής και Φιλολογίας, ΣΕΜΦΕ του ΕΜΠ, Μαθηματικό Τμήμα του ΕΚΠΑ, 

Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) «Ψηφιακός Μετασχηματισμός και 

Εκπαιδευτική Πράξη») για την υλοποίηση πρακτικής άσκησης φοιτητών/τριών και επιδιώκει 

συνεργασίες με άλλα σχολεία ή εκπαιδευτικά ιδρύματα (Πανεπιστήμια, κ.ά.). Η εμπλοκή των 

εκπαιδευτικών του σχολείου με την πρακτική άσκηση φοιτητών σε ρόλο συμβουλευτικής και 

εποπτείας ενισχύει τον ρόλο του σχολείου ως φορέα σύνδεσης της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με 

την εργασία, καθώς οι φοιτητές με την παρακολούθηση των διδασκαλιών εκπαιδεύονται να 

χρησιμοποιούν μεθόδους και μοντέλα διδασκαλίας στην πράξη για την επίτευξη των μαθησιακών 

αποτελεσμάτων των αντίστοιχων διδασκόμενων μαθημάτων. 

Συμμετέχοντες Εκπαιδευτικοί: Μαρία Λιτσάρδου (ΠΕ02), Σωτήριος Χασάπης (ΠΕ03), Παναγιώτα 

Αργύρη (ΠΕ03) Καλλιόπη Σιώπη (ΠΕ03) Αλκιβιάδης Τζελέπης (ΠΕ03), Χρήστος Φανίδης 

(ΠΕ04.01), Μαρία Διακόνου (ΠΕ04.01), Μαργαρίτα Τουλάτου (ΠΕ04.01), Χριστόδουλος 

Μακεδόνας (ΠΕ04.02), Ειρήνη Αρναούτη (ΠΕ06), Γεώργιος Σάρλας (ΠΕ11), Σοφία Γουρνά 

(ΠΕ86).  

 

9.4 Αναλυτικά για τα Ευρωπαϊκά έργα 

9.4.1 Erasmus+ 2020 «Συμπράξεις ανταλλαγών μεταξύ σχολείων ΚΑ229» 

 Έγκριση της υλοποίησης και συμμετοχή στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα “Playing Europe” 

(https://playingeurope.com/) στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών έργων «Συμπράξεις ανταλλαγών 

μεταξύ σχολείων ΚΑ229», Τομέας Σχολικής Εκπαίδευσης, Erasmus+ 2020. Το έργο 

υλοποιείται μεταξύ του σχολείου μας και τριών άλλων ευρωπαϊκών σχολείων από την Ισπανία, 

την Ιταλία και το Βέλγιο και σκοπό έχει την ενσωμάτωση των παραδοσιακών παιχνιδιών της 

Ευρώπης στην εκπαιδευτική διαδικασία, ως μέσο διαχείρισης της διαφορετικότητας στην 

εκπαίδευση και ενίσχυσης διαφορετικών τύπων μάθησης. Η υλοποίηση του έργου ξεκίνησε, και 

https://playingeurope.com/
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φέτος, ακολουθώντας τις σχετικές οδηγίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του ΙΚΥ, η 

διεξαγωγή του προσαρμόστηκε στο πλαίσιο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.  

Συμμετέχοντες:  

18 μαθητές και μαθήτριες της Α’ και Β’ Λυκείου  

11 εκπαιδευτικοί της σχολικής μονάδας.  

Υπεύθυνη επικοινωνίας και συντονισμού: Ειρήνη Αρναούτη (ΠΕ06)  

Εκπαιδευτικοί: Σωτήριος Χασάπης (ΠΕ03, Υποδιευθυντής), Γεώργιος Θώδης (ΠΕ02), 

Ευαγγελία Καρίμαλη (ΠΕ02), Ευθαλία Παπαδάκη (ΠΕ02), Αικατερίνη Τσαχτσαρλή (ΠΕ02), 

Παναγιώτα Αργύρη (ΠΕ03), Μαργαρίτα Τουλάτου (ΠΕ04.01), Χρυσή Αγγελίδου (ΠΕ04.02), 

Σεβαστή Βαμβακοπούλου (ΠΕ04.03),  Σοφία Γουρνά (ΠΕ86). 

 

9.4.2 Eυρωπαϊκό έργο με τίτλο “Scaling up the Model for Inclusive Learning in Europe 

(SMILE). Erasmus+ πρόγραμμα - Key Action 3 - Support for Policy Reform – Social 

Inclusion and Common Values: the Contribution in the Field of Education, Training and 

Youth. 

 Συμμετοχή της σχολικής μονάδας στο ευρωπαϊκό έργο με τίτλο “Scaling up the Model for 

Inclusive Learning in Europe (SMILE)” (https://www.smileproject.eu/), χρηματοδοτούμενο 

από το Erasmus+ πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και πιο συγκεκριμένα από το Key 

Action 3 - Support for Policy Reform – Social Inclusion and Common Values: the 

Contribution in the Field of Education, Training and Youth. Στην Ελλάδα το έργο υλοποιεί η 

Μ.Κ.Ο. “four elements”. Το έργο, στοχεύει στην ανάπτυξη ενός μοντέλου για τη συμπερίληψη 

στην εκπαίδευση και τα συνεργαζόμενα σχολεία επιλέγουν έναν από τους δείκτες του μοντέλου 

για να εφαρμόσουν και να καταγράψουν τα αποτελέσματα της εφαρμογής του. Στο σχολείο μας, 

επιλέχθηκε ο δείκτης επικοινωνίας με τους γονείς και κηδεμόνες των μαθητών/τριών. 

 

Συμμετέχοντες:  

16 εκπαιδευτικοί της σχολικής μονάδας.  

Υπεύθυνος επικοινωνίας και συντονισμού: Σωτήριος Χασάπης (ΠΕ03, Υποδιευθυντής) 

Εκπαιδευτικοί: Χρήστος Φανίδης (ΠΕ04.01, Διευθυντής), Ευθυμία Παπανδρέου (ΠΕ01), 

Γεώργιος Θώδης (ΠΕ02), Ευαγγελία Καρίμαλη (ΠΕ02), Ευθαλία Παπαδάκη (ΠΕ02), Μαρία 

Λιτσάρδου (ΠΕ02), Αικατερίνη Τσαχτσαρλή (ΠΕ02), Ιωάννα Ψευτογιάννη (ΠΕ02), Παναγιώτα 

Αργύρη (ΠΕ03), Μαρία Διακόνου (ΠΕ04.01), Μαργαρίτα Τουλάτου (ΠΕ04.01), Χρυσή 

Αγγελίδου (ΠΕ04.02), Χριστόδουλος Μακεδόνας (ΠΕ04.02), Σεβαστή Βαμβακοπούλου 

(ΠΕ04.03),  Ειρήνη Αρναούτη (ΠΕ06). 

 

9.4.3 Erasmus+ KA3 «Reflecting for Change (R4C)» 

Συμμετοχή του σχολείου στο ευρωπαϊκό έργο Erasmus+ KA3 «Reflecting for Change (R4C)». 

Το έργο «Reflecting for Change (R4C)» έχει ως προτεραιότητα την προαγωγή της χρήσης 

«εργαλείων αναστοχασμού» προκειμένου να υποστηριχθεί η καινοτομία και η συστημική αλλαγή 

https://www.smileproject.eu/
https://reflecting4change.eu/about/
https://reflecting4change.eu/about/
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στα σχολεία. Προτείνει ένα πλαίσιο υποστήριξης της καινοτομίας και έναν οδικό χάρτη σε μια 

απόπειρα να εισάγει μία κουλτούρα αλλαγής, η οποία εξασφαλίζει την ουσιαστική πρόσληψη της 

αειφόρου καινοτομίας, με έμφαση στην επίτευξη βελτιωμένων γνωστικών αποτελεσμάτων. Το 

σχολείο παρήγαγε την ερευνητική εργασία με τίτλο: “Το αποτύπωμα της Διατροφής στην 

Κλιματική Αλλαγή”. Το σχολείο συμμετείχε με την ομάδα αντιλογίας για το θέμα «Η κλιματική 

αλλαγή επηρεάζεται καθοριστικά από τις διατροφικές μας προτιμήσεις και επιλογές».  

Συμμετέχοντες:  

Μαθητές και μαθήτριες από την Α’ και Β’ Λυκείου 

6 εκπαιδευτικοί της σχολικής μονάδας.  

Υπεύθυνη επικοινωνίας και συντονισμού: Παναγιώτα Αργύρη (ΠΕ03)  

Εκπαιδευτικοί: Χρήστος Φανίδης (ΠΕ04.01, Διευθυντής), Σωτήριος Χασάπης (ΠΕ03, 

Υποδιευθυντής), Μαρία Λιτσάρδου (ΠΕ02), Χρυσή Αγγελίδου (ΠΕ04.02), Γεώργιος Σάρλας 

(ΠΕ11). 

 

9.4.4 Eυρωπαϊκό πρόγραμμα «School as Living Labs (SALL) 

Συμμετοχή του σχολείου στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα «School as Living Labs (SALL)». Το 

“Schools as Living Labs" (SALL) είναι ένα ευρωπαϊκό έργο που συγκεντρώνει γνώσεις και 

εμπειρία από δώδεκα χώρες, για να προτείνει μια νέα προσέγγιση για την Ανοικτή Εκπαίδευση 

και το Ανοικτό Σχολείο (Open Schooling). Προσαρμόζοντας αρχές και μεθόδους «Ζωντανών 

Εργαστηρίων» για την παραγωγή καινοτομίας. Το SALL υποστηρίζει τα σχολεία για την 

υλοποίηση εκπαιδευτικών δράσεων που συνδέονται με τις τοπικές κοινότητες και 

αντιμετωπίζουν ζητήματα τοπικού ενδιαφέροντος, τα οποία σχετίζονται με το σύστημα της 

τροφής σε όλες τις διαστάσεις του (π.χ. παραγωγή, διανομή, διάθεση, παρασκευή, κατανάλωση, 

απόρριψη της τροφής, σε σύνδεση με ζητήματα υγείας, οικονομίας, περιβάλλοντος, κλπ.). 

Συμμετέχοντας στο έργο SALL, τα σχολεία και οι εκπαιδευτικοί πειραματίστηκαν με την έννοια 

του Ανοικτού Σχολείου και τον ρόλο του στο πλαίσιο της τοπικής κοινωνίας, εφαρμόζοντας μια 

εκπαιδευτική προσέγγιση βασισμένη στη μεθοδολογία των «Ζωντανών Εργαστηρίων». 

Ευρύτερος στόχος θα είναι να ενισχύσουν τη μάθηση και διδασκαλία στην περιοχή "STEM" 

(Φυσικές Επιστήμες, Τεχνολογία, Μηχανική και Μαθηματικά), συνδέοντάς την στενότερα με την 

καθημερινή ζωή των μαθητών. Τα θέματα που επικοινωνήθηκαν μέσω του προγράμματος 

αφορούσαν στην «Αειφόρο ανάπτυξη και διατροφή» καθώς και «Τρόφιμα, πρόσθετα 

συντηρητικά, χρωστικές και υγεία». 

Συμμετέχοντες: Μαθητές και μαθήτριες από την Α’ και Β’ Λυκείου 

3 εκπαιδευτικοί της σχολικής μονάδας.  

Υπεύθυνη επικοινωνίας και συντονισμού: Παναγιώτα Αργύρη (ΠΕ03)  

Εκπαιδευτικοί: Χρυσή Αγγελίδου (ΠΕ04.02), Γεώργιος Σάρλας (ΠΕ11). 

 

https://portal.opendiscoveryspace.eu/el/osos-project/apotypoma-tis-diatrofis-stin-klimatiki-allagi-863710
https://portal.opendiscoveryspace.eu/el/osos-project/apotypoma-tis-diatrofis-stin-klimatiki-allagi-863710
https://www.youtube.com/watch?v=bz2-NV18mmw
https://www.youtube.com/watch?v=bz2-NV18mmw
https://www.schoolsaslivinglabs.eu/
https://www.schoolsaslivinglabs.eu/
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9.4.4 Πρόγραμμα “End Climate Change, Start Climate of Change ” που χρηματοδοτείται από 

την Ευρωπαϊκή ένωση 

Συμμετοχή του σχολείου στους αγώνες επιχειρηματολογίας «DEBATE#CLIMATE OF 

CHANGE» που εντάσσονται στο Πρόγραμμα “End Climate Change, Start Climate of Change 

” που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή ένωση που διοργανώνει διαδικτυακά η ActionAid 

Ελλάς (Μη Κυβερνητική Οργάνωση) υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας και 

Θρησκευμάτων. Η δυνατότητα συμμετοχής του σχολείου προέκυψε ως αποτέλεσμα της νίκης 

της Ομάδας του Ρητορικού Ομίλου του σχολείου μας στις «Αντιλογίες 2021». Οι διασχολικοί 

αγώνες διεξήχθησαν σε εθνικό επίπεδο τέλος Ιουνίου. Το σχολείο συμμετείχε με 

μαθητές/τριες από την Α’ και Β’ Λυκείου (http://lyk-evsch-n-

smyrn.att.sch.gr/wordpress/?p=9782) 

Συμμετέχοντες:  

Μαθητές και μαθήτριες από την Α’ και Β’ Λυκείου 

Υπεύθυνη καθηγήτρια: Μαρία Λιτσάρδου (ΠΕ02)  

 

9.4.5 Συνεργατικό ευρωπαϊκό έργο etwinning: «Learn English, do maths and enjoy 

storytelling!» 

Συμμετοχή του σχολείου στο συνεργατικό ευρωπαϊκό έργο etwinning: «Learn English, do 

maths and enjoy storytelling!»  

(https://live.etwinning.net/projects/project/300102), σε συνεργασία με το σχολείο IES 

Sierra Minera, La Unión, Spain (Grecia Campos).  

       Συμμετέχοντες:  

      Μαθητές και μαθήτριες από την Α’ και Β’ Λυκείου 

Υπεύθυνη καθηγήτρια: Παναγιώτα Αργύρη (ΠΕ03)  

9.4.6 «Sustainability in STEM Education» (Science on Stage Europe) 

Συμμετοχή του σχολείου στην ομάδα έργου του project «Sustainability in STEM Education» 

με φορέα την Μη Κερδοσκοπική Οργάνωση Science on Stage Europe (http://www.science-

on-stage.eu/project/sustainability-stem-education). Στο συγκεκριμένο έργο 20 

εκπαιδευτικοί συνεργάζονται διασχολικά για να συζητήσουν και να δοκιμάσουν ιδέες για το πώς 

να εφαρμόσουν τους στόχους της αειφόρου ανάπτυξης (SDGs) στα μαθήματα STEM. Ο στόχος 

είναι να δημιουργηθούν συγκεκριμένες και πρακτικές έννοιες διδασκαλίας που ενθαρρύνουν 

τους μαθητές να γίνουν ενεργοί και υπεύθυνοι πολίτες, προωθώντας ταυτόχρονα το ενδιαφέρον 

τους για τα θέματα STEM. Η ίδια εκπαιδευτικός συμμετείχε με μαθητές της Β’ τάξης στην 

πιλοτική εφαρμογή των δράσεων του «G.A.STEM - Enhancing STEM skills through Arts and 

mini-games», το οποίο είναι ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus+ (https://gastem.pixel-

online.org/framework.php).  

    Συμμετέχοντες:  

      Μαθητές και μαθήτριες από την Α’ και Β’ Λυκείου 

      Υπεύθυνη καθηγήτρια: Παναγιώτα Αργύρη (ΠΕ03)  

http://lyk-evsch-n-smyrn.att.sch.gr/wordpress/?p=9782
http://lyk-evsch-n-smyrn.att.sch.gr/wordpress/?p=9782
https://live.etwinning.net/projects/project/300102
http://www.science-on-stage.eu/project/sustainability-stem-education
http://www.science-on-stage.eu/project/sustainability-stem-education
https://gastem.pixel-online.org/framework.php
https://gastem.pixel-online.org/framework.php
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9.4.7  Πρέσβειρα της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Επιστημών Scientix 

http://www.scientix.eu/in-your-country/scientix-4-teacher-panel##GR    

Το Scientix προάγει και υποστηρίζει σε Ευρωπαϊκό επίπεδο τη συνεργασία μεταξύ των 

εκπαιδευτικών που διδάσκουν τα αντικειμένα STEM (φυσικές επιστήμες, τεχνολογία, μηχανική και 

μαθηματικά), των ερευνητών στον χώρο της εκπαίδευσης, των ιθυνόντων χάραξης πολιτικών και 

άλλων επαγγελματιών στην εκπαίδευση των STEM. Συμμετέχοντες Εκπαιδευτικοί: Παναγιώτα 

Αργύρη (ΠΕ03). 

9.4.8 Mέλος του Europeana Education User Group 2021 

που συντονίζεται από το Ευρωπαϊκό Σχολικό Δίκτυο  

http://blogs.eun.org/teachwitheuropeana/about-teaching-with-europeana/ 

Συμμετέχοντες Εκπαιδευτικοί: Παναγιώτα Αργύρη (ΠΕ03) 

 

9.5.Αναλυτικά για την συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε δράσεις κοινωνικού 

ενδιαφέροντος 

9.5.1 Διαδικτυακές εκδηλώσεις επαγγελματικού προσανατολισμού 

 Το σχολείο, σε συνεργασία με τον Δήμο Νέας Σμύρνης, τον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων 

Λυκείου Ευαγγελικής Σχολής, τον Σύνδεσμο Αποφοίτων της Ευαγγελικής Σχολής και το 

Παιδαγωγικό Τμήμα Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου 

Αθηνών (ΕΚΠΑ), διοργάνωσε διαδικτυακές εκδηλώσεις επαγγελματικού προσανατολισμού με στόχο 

την ενημέρωση για τη σύνδεση της Εκπαίδευσης με την Εργασία (ενδεικτικά: http://lyk-evsch-n-

smyrn.att.sch.gr/wordpress/?p=9399). 

Υπεύθυνη εκπαιδευτικός: Παναγιώτα Αργύρη (ΠΕ03)  

 

9.5.2 Λοιμώδεις ασθένειες στο πέρασμα των χρόνων 

 Στο πλαίσιο της πανδημίας του Covid 19 που βιώνει η διεθνής κοινότητα τα τελευταία δύο χρόνια, 

οι μαθητές ενημερώθηκαν από δύο καθηγητές του σχολείου μας (Γεώργιο Θώδη (ΠΕ02) και Χρυσή 

Αγγελίδου (ΠΕ04.02)) για τις λοιμώδεις ασθένειες στο πέρασμα των χρόνων, παρακολούθησαν 

διαλέξεις από ερευνητές των ερευνητικών κέντρων EMBL και ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος και παρήγαγαν 

video ενημέρωσης διαθέσιμο στην κοινότητα με περιεχόμενο που αφορούσε τους μηχανισμούς 

δράσης των εμβολίων και των ιών καθώς και των τεχνικών ανίχνευσης των τελευταίων στο σώμα.  

Υπεύθυνοι εκπαιδευτικοί: Αγγελίδου Χρυσή (ΠΕ04.02), Θώδης Γεώργιος (ΠΕ02) 

 

Σημείωση: Στο πεδίο της οργάνωσης δράσεων κοινωνικού ενδιαφέροντος, το σχολείο μας θα 

μπορούσε να δραστηριοποιηθεί περισσότερο, αλλά λόγω του εγκλεισμού και της πανδημίας, οι 

ευκαιρίες συμμετοχής σε δράσεις κοινωνικού χαρακτήρα ήταν περιορισμένες τη φετινή σχολική 

http://www.scientix.eu/in-your-country/scientix-4-teacher-panel##GR
http://blogs.eun.org/teachwitheuropeana/about-teaching-with-europeana/
http://lyk-evsch-n-smyrn.att.sch.gr/wordpress/?p=9399
http://lyk-evsch-n-smyrn.att.sch.gr/wordpress/?p=9399
https://georgethodis.webnode.gr/news/oi-loimodeis-astheneies-ston-choro-kai-ton-chrono-mia-diathematiki-proseggisi-meso-ton-gnostikon-antikeimenon-ton-archaion-ellinikon-tis-istorias-kai-tis-viochimeias/
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χρονιά. Θα μπορούσε, όμως, η δραστηριοποίηση στο συγκεκριμένο πεδίο να τεθεί ως στόχος για την 

επόμενη σχολική χρονιά, ευελπιστώντας ότι στο μεταξύ θα αποκατασταθεί η κανονικότητα.   
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