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Η ανέγερση του σχολείου ξεκίνησε το 1980 και η λειτουργία του Λυκείου χρονολογείται από το 1986. Στη 
διάρκεια των χρόνων λειτουργίας του το κτίριο υπέστη φθορές (μόνωση, ακατάλληλα κουφώματα, τουαλέτες, 
φθορές στα προαύλια κ.λπ.) που δημιουργούσαν πολλά και σοβαρά προβλήματα και μόλις από το 2018 άρχισαν 
σταδιακά να αντιμετωπίζονται. 

Το σχολείο διαθέτει δυο αύλιους χώρους με γήπεδα μπάσκετ, ποδοσφαίρου και βόλευ. Λειτουργεί αίθουσα 
πολλαπλών χρήσεων (για εκδηλώσεις ή για αθλητικές δράσεις όπως π.χ. τουρνουά πινγκ-πονγκ). Υπάρχουν 
επίσης, δυο εγαστήρια Φυσικών Επιστημών (Φυσικής, Χημείας) και ένα εργαστήριο Πληροφορικής.

Το ΓΕΛ Καρέα διαθέτει βιβλιοθήκη με πλούσια συλλογή βιβλίων, περιοδικών, χαρτογραφικού και 
οπτικοακουστικού υλικού. Η βιβλιοθήκη λειτουργεί με σύγχρονο εξοπλισμό και αποτελεί σημαντικό 
χαρακτηριστικό της φιλοσοφίας του σχολείου μας. 

Κατά την σχολική χρονιά 2020-21 υπηρέτησαν στο σχολείο 25 εκπαιδευτικοί, εκ των οποίων 1 Διευθύντρια και 1 
Υποδιευθυντής. Από τους εκπαιδευτικούς οι 17 ήταν μόνιμοι και οι υπόλοιποι/ες αναπληρωτές/τριες. Από τους 
αναπληρωτές/τριες μόνον ο 1 υπηρέτησε με πλήρες ωράριο στο σχολείο ενώ οι υπόλοιποι/ες 7 μετακινούνταν σε 
παραπάνω από 1 σχολεία με αποτέλεσμα να είναι εξαιρετικά δύσκολο να διαμορφωθεί το πρόγραμμα μαθημάτων 
με τρόπο ορθολογικό και παιδαγωγικό.

Στο σχολείο, κατά τον μήνα Φεβρουάριο 2021, τοποθετήθηκε επίσης, αναπληρώτρια κλ. ΠΕ26-Ψυχολόγων η 
οποία ταυτόχρονα ανέλαβε υπηρεσία και σε άλλες 4 σχολικές μονάδες της περιοχής. Η ειδικός απασχολήθηκε 
μόνο για μια ημέρα εβδομαδιαίως στο ΓΕΛ Καρέα και αυτό είχε ως αποτέλεσμα να μην μπορούν να 
ικανοποιηθούν στο σύνολό τους οι ανάγκες για ψυχολογική υποστήριξη τόσο των μαθητών/τριών όσο και των 
οικογενειών τους.  Η Ψυχολόγος είχε μεγάλη προθυμία να προσφέρει βοήθεια αλλά οι αντικειμενικές συνθήκες 
της τοποθέτησης δεν ευνοούσαν.

mailto:mail@lyk-karea.att.sch.gr
https://blogs.sch.gr/lykkarea/


Κατά την ίδια χρονιά στο σχολείο φοίτησαν 248 μαθητές/τριες. Η πλειοψηφία των μαθητών/τριών κατοικεί στον 
Καρέα και στην Ηλιούπολη (στην περιοχή που συνορεύει με τον Δήμο Βύρωνα). Το μαθητικό δυναμικό με 
κοινωνιολογικούς όρους, κυρίως κατατάσσεται στα μικροαστικά στρώματα. Στο σχολείο φοιτούν μαθητές/τριες 
που προέρχονται από άλλες χώρες αλλά δεν υπάρχουν προβλήματα ένταξης.

Στην περιοχή του Καρέα  λειτουργούν επίσης, κοινότητες Αρμενίων και Ποντίων από τις οποίες έχουμε 
μαθητές/τριες. Το κάθε παιδί είναι φορέας της κουλτούρας που σχετίζεται με την κοινωνική του προέλευση και 
με αυτή την έννοια το σχολείο μπορεί να χαρακτηριστεί ως πολυπολιτισμικό. Οι σχέσεις χαρακτηρίζονται ως 
αρμονικές και λειτουργικές.

 

 

Β. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Παιδαγωγική και μαθησιακή λειτουργία

Θετικά σημεία

Σχεδόν μηδενική μαθητική διαρροή
Υψηλά κίνητρα μάθησης (υψηλό ποσοστό επιτυχίας και μάλιστα σε σχολές 
μεγάλης ζήτησης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, συμμετοχή σε διαγωνισμούς, 
προγράμματα και δράσεις)
Σύγχρονες και καινοτόμες διδακτικές μέθοδοι

Σημεία προς βελτίωση

Μείωση του αριθμού μαθητών/τριών ανά τμήμα
Κάλυψη διδακτικών κενών με τοποθετήσεις εκπαιδευτικών
Εκσυγχρονισμός των εποπτικών μέσων (έλλειψη σε διαδραστικούς πίνακες, 
προτζέκτορες, σύγχρονους η/υ)
Επέκταση σύνδεσης στο διαδίκτυο στις αίθουσες διδασκαλίας
Στελέχωση του σχολείου με μόνιμο εξειδικευμένο προσωπικό (π.χ. ψυχολόγο)

Διοικητική λειτουργία

Θετικά σημεία

Η συστηματική καλλιέργεια κλίματος αμοιβαίου σεβασμού και εμπιστοσύνης 
και η άψογη συνεργασία της Διοίκησης του σχολείου με τον Συλλόγο 
Διδασκόντων, τον Συντονιστή Παιδαγωγικής Ευθύνης, τον Δήμο Βύρωνα, τον 
Σύλλόγο Γονέων -Κηδεμόνων και με την τοπική κοινωνία
Ορθολογική διαχείριση των περιορισμένων οικονομικών πόρων



Συνεργασία με Ιδρύματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Το σχολείο αποδέχθηκε 
φοιτητές/τριες για πρακτική άσκηση στην προσπάθειά του να είναι ανοικτό 
προς την κοινωνία και την επιστήμη).

Σημεία προς βελτίωση

Η μείωση του εργασιακού άγχους λόγω του μεγάλου φόρτου εργασίας της 
Διοίκησης του σχολείου με γραφειοκρατικές και άλλες υποχρεώσεις.
Ορθολογικός καταμερισμός εργασιών λόγω της έλλειψης γραμματειακής 
υποστήριξης από εξειδικευμένο προσωπικό.

Επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών

Θετικά σημεία

Αυξημένο ενδιαφέρον για συμμετοχή σε επιμορφώσεις αυτοβελτίωσης σε 
επιστημονικό, παιδαγωγικό και κοινωνικό επίπεδο.
Αυξημένο ενδιαφέρον για συμμετοχή σε προγράμματα, διαγωνισμούς, 
αθλητικές διοργανώσεις και κοινωνικές δράσεις.

Σημεία προς βελτίωση

Η Πολιτεία πρέπει να υποστηρίξει τους εκπαιδευτικούς στην προσπάθειά τους να βελτιώσουν την ποιότητα της 
εργασίας τους με παροχή των απαραίτητων μέσων (π.χ. ηλεκτρονικός εξοπλισμός, κάμερες, μικρόφωνα, γραφίδες 
κ.ά.) καθώς και με συχνές επιμορφώσεις.




