
                            

                                    

                                                            

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
Λειτουργίας του 1ου ΓΕΛ Αγίου Δημητρίου για το σχ. Έτος 2011-2012

1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Αριθμός τμημάτων:   Τάξη Α΄  :   6
                                     Τάξη Β΄  :   5
                                     Τάξη Γ΄   :  5
                                     Θετική Κατεύθυνση:  Β΄ : 2,  Γ΄ : 1
                                     Θεωρητική Κατεύθυνση: Β΄ : 2, Γ΄ : 2
                                     Τεχνολογική Κατεύθυνση: Β΄ : 2, Γ΄ : 3
Αριθμός μαθητών:     Τάξη Α΄  :   
                                     Τάξη Β΄  :   
                                     Τάξη Γ΄   :  
                                     Θετική Κατεύθυνση:  Β΄ : ,  Γ΄ : 
                                     Θεωρητική Κατεύθυνση: Β΄ : , Γ΄ : 
                                     Τεχνολογική Κατεύθυνση: Β΄ : , Γ΄ : 
Αριθμός αλλοδαπών μαθητών:
Αριθμός παλλινοστούντων μαθητών:

Τάξεις υποδοχής:   ΟΧΙ
Μεταφορά μαθητών:  ΟΧΙ

2. ΛΕΙΤΟΡΥΓΙΑ ΘΕΣΜΩΝ

Μαθητικές κοινότητες: Υπήρξε πολύ καλή συνεργασία με τις μαθητικές 
κοινότητες. Συνέβαλαν στον καθαρισμό των τάξεων, βάψιμο χώρων, διοργάνωσαν 
συναυλίες και επισκέψεις, συμμετείχαν σε εράνους, έκαναν δωρεές στο ‘Κάνε μια 
ευχή’. 
Όργανα Λαϊκής συμμετοχής, συνεργασία με άλλους φορείς: Υπήρξε πολύ καλή 
συνεργασία με τον δήμο Αγίου Δημητρίου, με την Σχολική επιτροπή 
Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και τον Πολιτιστικό οργανισμό. Παραχωρήθηκαν 
χώροι του σχολείου για πολλές εκδηλώσεις και αντίστοιχα τοποθετήθηκαν πόρτες 
για να κλείσει το σχολείο και υπήρξαν παρεμβάσεις αποκατάστασης φθορών.
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Το σχολείο συνεργάστηκε επίσης με την οργάνωση ΗΛΙΟΣ στο πρόγραμμα: ‘Ο 
δρόμος για την αυτογνωσία’.

3. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Αθλητικές και πολιτιστικές εκδλώσεις:
1. Συμμετοχή μαθητών του σχολείου σε αγώνες στίβου και γυμναστικής
2. Συναυλίες Χριστουγέννων και τελετής αποφοίτησης
3. Εξαιρετικές εθνικές γιορτές
4. Παράσταση ‘Οι ελεύθεροι Πολιορκημένοι’ και ‘Ρωμαίος και Ιουλιέττα’
5. Άψογη παρουσία του σχολείου στις παρελάσεις
6. Στα πλαίσια της συνεργασίας με τον δήμο, φιλοξενήθηκαν ή 

συνδιοργανώθηκαν σεμινάρια, ημερίδες, συναυλίες
7. Δημιουργήθηκε ιστοσελίδα του σχολείου
8. Οργανώθηκε η σχολική βιβλιοθήκη μετά και από δωρεά βιβλίων από 

δημότη.

           Εκπαιδευτικές επισκέψεις και εκδρομές:
1. Εκδρομή ομάδας μαθητών στο κέντρο Kέντρο CERN της Γενεύης στ 

πλαίσια του προγράμματος ‘Αναζητώντας την αρχή του χρόνου- από του 
αρχαίους φιλοσόφους στους σύγχρονους φυσικούς’.

2. Πενθήμερη εκδρομή της Γ΄ Λυκείου στη Βόρεια Ιταλία
3. Τριήμερη εκδρομή της Α΄ και Β΄ Λυκείου σε Μετέωρα, Περτούλι, λίμνη 

Πλαστήρα.
4. Διδακτικές επισκέψεις διαφόρων τμημάτων σε:  Μουσείο Μπενάκη, 

Ιστορικό Μουσείο, Νοσοκομείο Συγγρού, Ακρόπολη, Βιβλιοθήκη δήμου 
Αγίου Δημητρίου, Ρέμα Πικροδάφνης, Ασύρματος, Βιολογικό τμήμα 
Παν. Αθηνών, Θεατρικές παραστάσεις, ημερίδα για πειράματα φυσικών 
επιστημών.

5. Ένας σχολικός περίπατος

4. ΦΟΙΤΗΣΗ – ΕΠΙΔΟΣΗ – ΔΙΑΓΩΓΗ – ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ

Φοίτηση: Από τους μαθητές που παρακολουθούσαν, ένας μαθητής απορρίφθηκε 
από την Α΄ Λυκείου και 4 μαθητές από Α΄ και Β΄ Λυκείου παραπέμπονται για τον 
Σεπτέμβριο λόγω βαθολογίας.
Επίδοση: Γενικά ικανοποιητική
Διαγωγή: Έγινε προσπάθεια ενσωμάτωσης μαθητών με προβληματική 
συμπεριφορά, με συμβούλια τάξης, σύλλογο καθηγητών, απασχόληση σε 
εργασίες του σχολείου κ.λ.π. Γενικά κρίνεται πολύ καλή.
Βραβεύσεις: Δεύτερη (2η) θέση του σχολείου στον Πανελλήνιο Διαγωνισμό 
Φυσικών Επιστημών και εκπροσώπηση της Ελλάδας στην Ολυμπιάδα Επιστημών 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Λιθουανία με χάλκινο μετάλλιο.

5. ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ – ΔΙΔΑΚΤΙΚΑ ΜΕΣΑ

Κτηριακό: 17 αίθουσες διδασκαλίας
                                Εργαστήριο φυσικών επιστημών
                               Εργαστήριο πληροφορικής



Αίθουσα ΣΕΠ που χρησιμοποιείται ως αίθουσα προβολών και βιλιοθήκη,
2 κλειστά γυμναστήρια, ανοικτό γήπεδο μπάσκετ και βόλευ

 Διδακτικά βιβλία: Υπήρξε πολύ μεγάλο πρόβλημα με τη διανομή των βιβλίων 
μέχρι και τον Φεβρουάριο

 Σχολική υγιεινή: Δεν υπήρξε κανένα πρόβλημα, η συνεργασία με τις 
καθαρίστριες ήταν άψογη.

Διοικητικό, βοηθητικό προσωπικό, φύλακες, επιστάτες: Υπήρξε άποψη 
συνεργασία με τους δύο φύλακες του σχολείου και τις καθαρίστριες. 
Πρόβλημα αποτελεί η έλλειψη φύλαξης του σχολείου τις βραδυνές 
ώρες. Πολύ μεγάλο πρόβλημα αποτελεί επίσης η έλλειψη 
διοικητικού προσωπικού σε ένα τόσο μεγάλο σχολείο.

6. ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ

Οργάνωσης και λειτουργίας σχολικής μονάδας: Υπάρχει θέμα περαιτέρω 
συντήρησης του σχολείου (βάψιμο, ηλεκτρικά, σιδηρουργικά). 
Υπάρχει επίσης πρόβλημα μη φύλαξης τις βραδυνές ώρες. Τέλος, 
απαιτείται επιπλέον εξοπλισμός σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές, 
βιντεοπροβολείς κ.λ.π. διαδραστικά μέσα.

Εκπαιδευτικού και διοικητικού προσωπικού: Το διδακτικό προσωπικό είναι 
εξαιρετικό με υψηλή αίσθηση καθήκοντος και σε θέματα διδακτικής 
και παιδαγωγικής. Οι εφημερίες ενισχύθηκαν με πολύ καλά 
αποτελέσματα. Η λειτουργία του εργαστηρίου Φυσικών Επιστημών 
ήταν πολύ ικανοποιητική. Επίσης το εργαστήριο Πληροφορικής 
άνοιξε και για την διδασκαλία άλλων μαθημάτων. 

                     Απαιτείται όμως διοικητικό προσωπικό όπως επίσης και σύμβουλος 
Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού.

Λειτουργίας της Διεύθυνσης και συντονισμού με το Υπουργείο Π.Θ.Α.Π. : 
Παρά τις δυσκολίες λόγω ελλειπούς στελέχωσης σε διοικητικό 
προσωπικό η συνεργασία με την Διεύθυνση Δ.Ε. Δ΄ Αθήνας ήταν 
πολύ καλή. Σε αυτό το σημείο, η μεσολάβηση με το πρώην 3ο 
Γραφείο ήταν πολύτιμη.

                                                           Άγιος Δημήτριος  29-6-2012

                                                                  Η Διευθύντρια

                                                                Γ. Παπαγεωργάκη


