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

 

Α. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ

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

 

Η σχολική μονάδα του 1ου ΓΕΛ Κορωπίου ιδρύθηκε το έτος 1976 και είναι ένα από τα τρία Γενικά Λύκεια του
δήμου Κρωπίας.

Λειτουργεί σε πρωινό ωράριο.

Λειτουργεί σε αυτόνομο κτήριο στο κέντρο του Κορωπίου. Συνορεύει με το 1ο Γυμνάσιο Κορωπίου. Διαθέτει 16
αύθουσες διδασκαλίας, 2 εργαστήρια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Χημείο, Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων,
Βιβλιοθήκη, γραφεί Διεύθυνσης και γραφείο καθηγητών, Κουζίνα, 4 τουαλέτες εκπαιδευτικών, πολλαπλές
τουαλέτες μαθητών, τουαλέτα Αμεα. Χρησιμοποιεί Κλειστό Γυμναστήριο και εξωτερικούς χώρους άθλησης από
κοινού με το 1ο Γυμνάσιο Κορωπίου. Διαθέτει προαύλιο 400 τ.μ. και στο χώρο του συγκροτήματος του 1ου
Γυμνασίου και του 1ου Λυκείου λειτουργεί ένα Κυλικείο.

Κατά το σχολικό έτος 2021-22 λειτούργησαν 11 τμήματα Γενικής Παιδείας, 4 τμήματα ξένων γλωσσών
(Γερμανικά), ενώ δε λειτούργησαν τα 3 τμήματα των Γαλλικών, αφού δεν τοποθετήθηκε εκπαιδευτικός.
Λειτούργησαν επίσης 8 τμήματα Κατευθύνσεων.

Υπηρέτησαν συνολικά 29 εκπαιδευτικοί, 16 μόνιμοι με οργανική, 3 μόνιμοι με προσωρινή τοποθέτηση, 2 μόνιμοι
με απόσπαση, 5 αναπληρωτές και 3 αναπληρωτές Ειδικής Αγωγής για την Παράλληλη Στήριξη.

Στο σχολείο φοίτησαν 237 μαθητές, 101 αγόρια και 131 κορίτσια. Οι μαθητές κατοικούν εντός της πόλης του
Κορωπίου και στην πλειοψηφία τους προέρχονται από το μικρομεσαίο κοινωνικοοικονομικό περιβάλλον.
Ανάμεσα τους βρίσκονται και 49 αλλοδαποί μαθητές.

Κατά το σχολικό έτος 2021-2022 τα μαθήματα έγιναν δια ζώσης και απρόσκοπτα. Η συχνή ωστόσο εκδήλωση τιυ
ιού covid19 τόσο μεταξύ των μαθητών όσο και ανάμεσα στους εκπαιδευτικούς του σχολείου, δημιούργησε
προσκόμματα στη διαδασκαλία των μαθημάτων και δυσκόλεψε τη διαδικασία ολοκλήρωσης πολλών από τις
δράσεις που είχαν προγραμματιστεί.

 

 

Β. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Παιδαγωγική και μαθησιακή λειτουργία



Θετικά σημεία

1. Ολοκληρώθηκε χωρίς ιδιαίτερη δυσκολία η διαδασκαλία όλων των γνωστικών αντικειμένων

2. Η αξιολόγηση των μαθητών υλοποιήθηκε κατά τα προβλεπόμενα

3. Δεν παρατηρήθηκε σημαντική σχολική διαρροή

4., Αντιμετωπίστηκαν αποτελεσματικά όλα τα προβλήματα που παρουσιάστηκαν στις σχέσεις τόσο μεταξύ των
μαθητών/μαθητριών όσο και μεταξύ μαθητών και εκαπιδευτικών

5. Αναπτύχθηκε πνεύμα αμοιβαίας εμπιστοσύνης και διαλόγου

6. Προωθήθηκε η κουλτούρα της συνεργασίας, της ανεκτικότητας και του αλληλοσεβασμού

Σημεία προς βελτίωση

1. Καλλίτερος συντονισμός της διδασκαλίας των μαθημάτων με τη συνεργασία των ειδικοτήτων των
εκπαιδευτικών

2. Προσπάθεια για ευρύτερη συνεργασία με τους γονείς και κηδεμόνες μέσω του Συλλόγου Γονέων και
Κηδεμόνων, ο οποίος κατά την τρέχουσα σχολική χρονιά δεν συστάθηκε

3. Σειρά παρεμβάσεων κατά την έναρξη της επόμενης σχολικής χρονιάς για την επαναλειτουργία του Συλλόγου
Γονέων και Κηδεμόνων

4. Εντατικοποίηση των διαδικασιών διαλόγου στη σχολική κοινότητα με τη συμμετοχή όλων (μαθητικών
κοινοτήτων, γονέων-κηδεμόνων, εκπαιδευτικών, Διεύθυνσης του σχολείου, Δευτεροβάθμιας σχολικής επιτροπής
δήμου Κρωπίας)

Διοικητική λειτουργία

Θετικά σημεία

1. Οι ευρύτατες συνεργασίες που ανέπτυξε το σχολείο με διάφορους φορείς και οργανισμούς στο πλαίσιο των
δράσεων και των εκδηλώσεων που πραγματοποίησε

2. Η συμμετοχή πολλών γονέων και κηδεμόνων στις δράσεις του σχολείου, όπως τις ημερίδες που οργανώθηκαν
για γονείς και κηδεμόνες και η στήριξη τους στην υλοποίηση του Διαπολιτισμικού Φεστιβάλ

Σημεία προς βελτίωση

Η ανάγκη για πιο ενεργή συμμετοχή των γονέων και κηδεμόνων στα τεκταινόμενα της σχολικής ζωής με
προτεραιότητα στην επαναλειτουργία του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων.

Επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών

Θετικά σημεία

1. Η συμμετοχή των εκπαιδευτικών του σχολείου ποικίλες επιμορφωτικές δράσεις



2. Η ανάπτυξη της συνεργασίας μεταξύ των συμμετεχόντων

3. Οι γνώσεις και οι δεξιότητες που κατακτήθηκαν στις επιμορφωτικές εκδηλώσεις

4. Η επαφή της εκπαιδευτικής κοινότητας με φορείς που λειτουργούν εκτός της εκπαιδευτικής διαδικασίας

Σημεία προς βελτίωση

Η επάνοδος του σχολείου σε προγράμματα erasmus KA1  και KA2

Γ. ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Λειτουργία
Παιδαγωγική και μαθησιακή λειτουργία
Αριθμός Δράσεων που υλοποιήθηκαν
4
Άξονες στους οποίους υλοποιήθηκαν Δράσεις ) 
Διδασκαλία, μάθηση και αξιολόγηση
Σχολική διαρροή - φοίτηση
Σχέσεις μεταξύ μαθητών / μαθητριών και εκπαιδευτικών
Σχέσεις σχολείου - οικογένειας
Λειτουργία
Διοικητική λειτουργία
Αριθμός Δράσεων που υλοποιήθηκαν
1
Άξονες στους οποίους υλοποιήθηκαν Δράσεις ) 
Ηγεσία - Οργάνωση και διοίκηση της σχολικής μονάδας
Λειτουργία
Επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών
Αριθμός Δράσεων που υλοποιήθηκαν
1
Άξονες στους οποίους υλοποιήθηκαν Δράσεις ) 
Συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε επιμορφωτικές δράσεις

Παρατηρήσεις / Σχόλια

Σημαντικότερα αποτελέσματα των Δράσεων

Μέσα από τις δράσεις που εκπονήθηκαν επετεύχθησαν σημαντικά αποτελέσματα, όπως:



1. Οι μαθήτριες/μαθητές της Α Λυκείου εντάχθηκαν ομαλά στη βαθμίδα του Λυκείου και ενσωματώθηκαν άριστα
στη σχολική μας κοινότητα.

2. Οι μαθήτριες και οι μαθητές της Β Λυκείου προσανατολίστηκαν με επιτυχία για την Κατεύθυνση των Σπουδών
τους.

3. Οι μαθήτριες και οι μαθητές της Γ'  Λυκείου ενημερώθηκαν με πληρότητα για τη συμπλήρωση του
Μηχανογραφικού τους και για την προοπτική συνέχισης των σπουδών τους στα ΙΕΚ

4. Συγκρατήθηκε σε πολύ χαμηλά ποσοστά η σχολική διαρροή

5. Με την πληθώρα των παρεμβάσεων και των δράσεων επικράτησε ένα πολύ θετικό κλίμα στο σχολείο.
Απεφεύχθησαν στο μέτρο του δυνατού οι συγκρούσεις και οι αντεγκλίσεις ανάμεσα στα μέλη της σχολικής
κοινότητας.

6. Μαθήτριες/μαθητές και εκπαιδευτικοί ενημερώθηκαν και ευαισθητοποιήθηκαν σε μια σειρά από θέματα όπως η
ορθή κυκλοφοριακή αγωγή, η υγιεινή διατροφή, τα προβλήματα των ΑμεΑ, ο ρατσισμός, η διαπολιτισμικότητα, οι
εξαρτήσεις, οι Πρώτες Βοήθειες, το Οικολογικό πρόβλημα και η Ανακύκλωση ως στάση ζωής.

7. Οι μαθητές/μαθήτριες ανέπτυξαν αίσθημα ευθύνης συμμετέχοντας ως "πρεσβευτές" στην επίλυση διαφορών
που δημιουργήθηκαν στην καθημερινότητα της σχολικής ζωής

8. Οι μαθήτριες/μαθητές και οι εκπαιδευτικοί του σχολείου είχαν τη δυνατότητα μέσα από τις εκπαιδευτικές
επισκέψεις και εκδρομές καθώς και με τη διοργάνωση-υλοποίηση του Διαπολιτισμικού Φεστιβάλ να έρθουν σε
αλληλεπίδραση με στοιχεία του πολιτισμού τόσο της χώρας μας όσο και άλλων χωρών

9. Οι μαθήτριες/μαθητές του σχολείου είχαν την ευκαιρία,  μέσα από την ορθή λειτουργία των μαθητικών
κοινοτήτων, τη λειτουργία του Σχολικού Συμβουλίου και των Συμβουλίων των τάξεων, να αναπτύξουν την
κουλτούρα του διαλόγου και των άλλων αρχών της δημοκρατίας

10. Μέσω των εκδηλώσεων και, κυρίως, με την υλοποίηση του Διαπολιτισμικού Φεστιβάλ, το οποίο σημείωσε
ιδιαίτερη επιτυχία και είχε την καθολική αποδοχή όλων των μελών της εκαπαιδευτικής μας κοινότητας και την
αναγνώριση όσων παρευρέθησαν, αναπτύχθηκε το πνεύμα συνεργασίας, αλληλοσεβασμού και ανεκτικότητας
μεταξύ των διαφορετικών και ποικίλων εθνικών και κοινωνικών ταυτοτήτων που συνυπάρχουν στην
εκπαιδευτική μας κοινότητα.

 

 

 

Δυσκολίες που παρουσιάστηκαν

Και κατά το σχολικό έτος 2022-23 παρουσιάστηκε το ίδιο πρόβλημα που βιώθηκε και κατά τις δύο προηγούμενες
σχολικές χρονιές και σχετίζεται με την πανδημία του κορωνοϊού. Μεγάλος αριθμός μαθητών και εκπαιδευτικών
ασθένησε και χρειάστηκε να απέχουν από την εκπαιδευτική διαδικασία, δημιουργώντας προσκόμματα τόσο στην
ατομική όσο και στη συλλογική εκπαιδευτική διαδικασία. 

Μια περαιτέρω πιεστική συνθήκη υπήρξε η λειτουργία της Τράπεζας Θεμάτων για την Α και Β τάξη, συνθήκη που
απαιτούσε, κάτω από τις δυσλειτουργίες που δημιουργούσε η πανδημία, την ολοκλήρωση της ύλης. Σε αρκετές
περιπτώσεις διαπιστώθηκε ότι οι μαθητές, καθώς μάλιστα δεν προβλέφθηκε και κάποια μείωση της ύλης, πως
δεν πρόλαβαν να την εμπεδώσουν ικανοποιητικά.



Σημαντικό γραφειοκρατικό βάρος δημιούργησε η διαδικασία της ανίχνευσης, ενώ το σχολείο δυσκολευόταν να
εξασφαλίζει με επάρκεια τα υγειονομικά μέσα (μάσκες, διαγνωστικά τεστ κ.ά.)

Μια εντελώς διαφορετική δυσκολία επέφερε η μη λειτουργία του  Συλλόγου γονέων και κηδεμόνων κατά την
τρέχουσα σχολική χρονιά, παρόλες τις προσπάθειες του σχολείου για το αντίθετο.

 

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

Πρακτική 1

Άξονας

Ηγεσία - Οργάνωση και διοίκηση της σχολικής μονάδας

Τίτλος Δράσης

Στοχοθεσία και προτεραιότητα δράσεων

Στόχος Βελτίωσης

έλεγχος της αποτελεσματικότητας της Ηγεσίας και της Διοίκησης της σχολικής μονάδας από τη Διεύθυνση και
το Σύλλογο των καθηγητών καθ΄ως και της υλοποίησης μηχανισμών και διαδικασιών που διευκολύνουν την
εππικοινωνία, τη συνεργασία, τη συμμετοχή και τη συλλογική δράσηόλων των μελών της σχολικής κοινότητας

Διασφάλιση της εφαρμογής και της ποιοτικής προσαρμογής του Σχολικού Κανονισμού σε κλίμα συζήτησης και
συναίνεσης, με σκοπό την καλλιέργεια κουλτούρας συνεργασίας, συμμετοχικότητας και συλλογικότητας, για την
ομαλή πορέια της σχολικής ζωής

Δημιουργάι σχεδίου για την εύρεση, κατανομή και διαχείριση πόρων αολο την τοπική κοινωνία με προΰποθέσεις
την αγαστή συνεργασία με το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμ΄'ονων και τη δημιουργική αξιοποίηση προτάσεων του
εκπαιδευτικού προσωπικού.

Δημιουργί πλαισίου προστασίας, αξιοποίησης και εκσυγχρονιστικών παρεμβάσεων σε σχολικούς χώρους και
υποδομές, για την εξυπηρέτηση των αναγκών της σχολικής μονάδας

 

Ενέργειες Υλοποίησης



Πραγματοποίηθηκε εκδήλωση ευαισθητοποίησης  σε θέματα Α.Μ.Ε.Α

Στις 28/2/2022 έγινε εκδήλωση με θέμα " Εφηβεία και εξαρτήσεις"

Στις 30/3/2022 έγινε ενημέρωση σχετικά με τις Σχολικές εκδρομές και επισκέψεις.

Πριν το Πάσχα ξεκίνησε η προετοιμασία Διαπολιτιστικού Φεστιβάλ,που πραγματοποιήθηκε στη συνέχεια με πολύ 

μεγάλη επιτυχία.Τέλος μετά το Πάσχα εγινε απο τον υποδιευθυντή, σε ομάδα καθηγητών ενημέρω

ση  για το πώς φτιάχνεται το πρόγραμμα του Σχολείου.

Υλικό (παράθεση υπερσυνδέσμου)

https://lyk-korop.att.sch.gr/

Πρακτική 2

Άξονας

Συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε επιμορφωτικές δράσεις

Τίτλος Δράσης

Επιμόρφωση δια βίου

Στόχος Βελτίωσης

Ανάπτυξη διεπιστημονικού διαλόγου στο πλαίσιο ενδοσχολικών επιμορφώσεων

Επιμόρφωση σε κοινωνικά και πολιτισμικά ζητήματα αιχμής

κατανόηση και πραγμάτωση της διαπολιτισμικότητας, της πολυπολιτισμικότητας και της ταυτότητας

Ενέργειες Υλοποίησης

Την περίοδο Νοεμβρίου - Μαΐου υλοποιήθηκαν οι εξής δράσεις στον άξονα :

1) Επιμόρφωση εκπαιδευτικών Φυσικής Αγωγής στο Κρίκετ

2) Επιμόρφωση εκπαιδευτικών στον Απινιδωτή

3) Επιμόρφωση εκπαιδευτικών στις Πρώτες Βοήθειες

4) Επιμόρφωση εκπαιδευτικών στις αρχές υγιεινής διατροφής από Διαιτολόγο του Κέντρου Υγείας Σπάτων

5) Βιωματικό εργαστήριο ευαισθητοποίησης στη Διαπολιτισμική Εκπαίδευση

6) Εργαστήριο πρακτικής αξιοποίησης των εργαλείων που προσφέρει το e class και webex στους διδάσκοντες με
εισηγήτρια την Καθηγήτρια Πληροφορικής του σχολείου μας

7) Βιωματικά εργαστήρια αντιρατσιστικής και διαπολιτισμικής προσέγγισης από το Θεολόγο του σχολείου μας



σε συνεργασία με ακαδημαϊκή προσωπικότητα 

8) Διοργάνωση αγώνων κρίκετ μαθητών του σχολείου μας με άλλα σχολεία

9) Διαπολιτισμικό Φεστιβάλ στο τέλος του διδακτικού έτους σε συνεργασία με την εκπαιδευτική κοινότητα
(μαθητές, καθηγητές), πρεσβείες, Δημοτική Αρχή

Τελικά, επιτέχθηκαν οι στόχοι της διάχυσης της έννοιας της διαπολιτισμικότητας στην εκπαιδευτική κοινότητα, 
κατάκτησης ψηφιακών δεξιοτήτων καθώς και δεξιοτήτων πρώτων βοηθειών.

Υλικό (παράθεση υπερσυνδέσμου)

https://lyk-korop.att.sch.gr/

Πρακτική 3

Άξονας

Σχέσεις σχολείου - οικογένειας

Τίτλος Δράσης

Συνεργασία Σχολείου-Οικογένειας

Στόχος Βελτίωσης

Η πληρέστερη ενημέρωση των γονέων και κηδεμόμων για θέματα που άπτονται του σχολέιου (Θέματα
λειτουργίας τουσχολείου, νέο σύστημα εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, Πανελλήνιες εξετάσεις)

Η διαχείριση κρίσεων άγχους στις εξετάσεις

Η διερεύνηση θεμάτων εφηβείας και διατροφής

Η αντιμετ΄πωπιση των μαθησιακών δυσκολιών

Η προσέγγιση του θέματος Πρώτες βοήθειες

 

Ενέργειες Υλοποίησης

1) Ανάρτηση στο site του σχολείου το email και το τηλέφωνο για άμεση επικοινωνία.

2) Πρόγραμμα με ώρες που δέχονται οι καθηγητές για ενημέρωση προόδου με γονέα - κηδεμόνα. 3) Ενημέρωση
γονέων-κηδεμόνων από τους υπεύθυνους καθηγητές εκάστου τμήματος στην πλατφόρμα επικοινωνίας webex.

4) Ενημέρωση φοίτησης - προόδου τετραμήνων

5) προγραμματισμός ενημερωτικών ημερίδων με θέμα: "Διατροφή και εφηβεία": α. Τρίτη 7/12 το πρωί, ενημέρωση
μαθητών β. Πέμπτη 9/12 το απόγευμα, ενημέρωση γονέων...



6) 30-3-2022 : Ημερίδα για γονείς  "Εφηβεία : προκλήσεις και προβλήματα¨

 

 

Υλικό (παράθεση υπερσυνδέσμου)

https://lyk-korop.att.sch.gr/

Πρακτική 4

Άξονας

Σχολική διαρροή - φοίτηση

Τίτλος Δράσης

Παρατηρητήριο μετάβασης

Στόχος Βελτίωσης

Απογραφική καταγραφή της μαθητικής διαρροής ή της σποραδικής φοίτησης ανά τάξη

Εντοπισμός των αιτιών που συμβάλλουν στη μαθητική διαρροή

Καταγραφή εκπαιδευτικών και επαγγελματικών προτιμήσεων και επιλογών των μαθητών/τριών κατά τη
μετάβαση στην ανώτερη και ανώτατη βα θμίδα εκπαίδευσης ή κατάρτισης

Συγκέντρωση και διάχυση πληροφοριών για τη στήριξη συνειδητών επιλογών σπουδών και επαγγέλματος από
τους μαθητές/-τριες

Επαγγελματικός προσανατολισμός στο σχολείο-Γνωρίζω τις επαγγελματικές μου κλίσεις

Ενέργειες Υλοποίησης

Την περίοδο Μαρτίος - Μάιος 2022 πραγματοποιήθηκε η δράση στον άξονα :

Σχολική διαρροή - φοίτηση. Η δράση πραγματοποιήθηκε ανά τάξη και τμήμα. 

Χρησιμοποιήθηκαν δύο ηλεκτρονικές πλατφόρμες ενημέρωσης :

e-stadiodromia.eoppep.gr  & 

e-ΠΑΜΕ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 

 

Υλικό (παράθεση υπερσυνδέσμου)



https://lyk-korop.att.sch.gr/

Προτάσεις για αναγκαίες επιμορφώσεις

Θέμα 1

Άξονας

Ηγεσία - Οργάνωση και διοίκηση της σχολικής μονάδας

Ειδικότερο Θέμα

Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών σε διοικητικά και λειτουργικά θέματα του σχολείου

Θέμα 2

Άξονας

Σχέσεις μεταξύ μαθητών / μαθητριών

Ειδικότερο Θέμα

Επιμόρφωση των μαθητριών/μαθητών σε θέματα όπως Σχέσεις των δύο φύλων-
Σεξισμός, Διαπολιτισμικότητα και Ρατσισμός

Θέμα 3

Άξονας

Συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα

Ειδικότερο Θέμα

Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών για τη σχεδίαση και υλοποίηση εθνικών και
ευρωπαϊκών προγραμμάτων


