
 

 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2017-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2018 

ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Από το 2012, στο αποκορύφωμα της οικονομικής κρίσης και με την ανάδειξη νέων 

μορφών οργάνωσης στη βάση της κοινωνίας, συλλογικότητες κατοίκων 

συγκρότησαν δομές αλληλεγγύης. 

Στο χώρο της εκπαίδευσης, το πρόβλημα των ταξικών φραγμών, που εντοπίζεται 

διαχρονικά, εντάθηκε ακόμα περισσότερο για πολλούς λόγους. Είναι κοινή 

παραδοχή ότι η «δωρεάν» δημόσια εκπαίδευση είναι πολύ ακριβή για μια 

οικογένεια, ειδικά την περίοδο της προετοιμασίας για τις πανελλαδικές εξετάσεις. 

Ακόμα περισσότερο κοστίζουν τα μαθήματα ξένων γλωσσών ή τα καλλιτεχνικά 

μαθήματα, τα οποία ουσιαστικά δεν καλύπτονται από το δημόσιο εκπαιδευτικό 

σύστημα. 

Έτσι, από τις αρχές του 2012 άρχισαν να δημιουργούνται τα πρώτα αλληλέγγυα 

σχολεία της περιόδου της οικονομικής κρίσης. Σκοπός ήταν η στήριξη των 

εκπαιδευτικών αναγκών της κοινωνίας. Σε αντίθεση με αντίστοιχες δομές της 

εκκλησίας, των δήμων και των ΜΚΟ, αυτά τα σχολεία, παρότι δεν είναι 

πανομοιότυπα, έχουν κοινά χαρακτηριστικά το στοιχείο της αυτοοργάνωσης και 

της δημοκρατικής λήψης αποφάσεων. 

Το Σχολείο Αλληλεγγύης Κερατσινίου ξεκίνησε το Φεβρουάριο του 2013, σε 

αίθουσες του 2ου Λυκείου Κερατσινίου, των οποίων η χρήση παραχωρήθηκε σε 

συνεννόηση με τη σχολική επιτροπή του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας. 

Αποτελεί μια αυτοοργανωμένη πρωτοβουλία κατοίκων του Κερατσινίου, στον 

πυρήνα της ομάδας είναι απόφοιτοι καθηγητικών σχολών.  

Το Σχολείο Αλληλεγγύης Κερατσινίου πραγματοποίησε το 2017-2018 μαθήματα 

ενισχυτικής Γυμνασίου και Λυκείου, με την εθελοντική προσφορά 10 καθηγητών. 

Συνολικά εγγράφηκαν περίπου 40 μαθητές και μέχρι το τέλος παρακολούθησαν 

περίπου 30 από αυτούς. Για τον συντονισμό του σχολείου κάθε Τετάρτη στις 19.30 

υπήρχε στο χώρο διαχειριστική συνέλευση του Σχολείου Αλληλεγγύης ενώ 

πραγματοποιήθηκαν και δύο συνελεύσεις μαθητών-γονέων-καθηγητών, με 

ικανοποιητική συμμετοχή. Από τον Δεκέμβριο 2017 έως τον Φεβρουάριο 2018 

συμπληρώθηκαν από μαθητές γονείς και εκπαιδευτικούς ερωτηματολόγια σχετικά 

με τη λειτουργία του Σχολείου Αλληλεγγύης Κερατσινίου. Συμπληρώθηκαν 

συνολικά 24 ερωτηματολόγια των οποίων τα αποτελέσματα παρουσιάζουμε 

παρακάτω.  

 

 

 

 

 



1. Δημογραφικά Στοιχεία 

 

Το ερωτηματολόγιο συμπληρώθηκε από 4 εκπαιδευτικούς, 2 γονείς και 3 

κηδεμόνες μαθητών και 16 μαθητές.  

Στο πεδίο «κάτι που βρίσκω θετικό», η πλειοψηφία των απαντήσεων αφορά τη 

διάθεση προσφοράς και το ενδιαφέρον των καθηγητών για τους μαθητές. Στο πεδίο 

«κάτι που προτείνω να αλλάξει», αν και οι περισσότεροι απάντησαν ότι δεν 

χρειάζεται να αλλάξει κάτι, κάποιες απαντήσεις αναφέρουν τον χρόνο έναρξης των 

μαθημάτων, την ανάγκη εμπλουτισμού της ομάδας καθηγητών για την κάλυψη των 

μαθημάτων που δεν καλύπτονται λόγω έλλειψης εθελοντών και την ανάγκη 

επιπλέον χώρου.  

 

2. Σχετικά με την υποδομή του Σχολείου Αλληλεγγύης Κερατσινίου 

 



Το 29,2% των ερωτηθέντων βρίσκει την υποδομή από πολύ καλή έως άριστη, 

33,3% θεωρεί ότι η υποδομή είναι αρκετά καλή, 29,2% θεωρεί ότι είναι σχετικά 

επαρκής, ενώ υπάρχει ένα μικρότερο ποσοστό που τη βρίσκει ανεπαρκή.  

Ως μεγαλύτερα προβλήματα υποδομής καταγράφηκαν η ανάγκη των αναλώσιμων 

(γραφική ύλη, μαρκαδόροι, φωτοτυπίες κ.λπ.), η οποία σε ένα βαθμό καλύφθηκε 

μέσα στη χρονιά με την προσφορά γονέων και μαθητών, ο θόρυβος από τις 

αθλητικές δραστηριότητες που συστεγάζονται και η έλλειψη χώρου για τις 

γραμματειακές ανάγκες του σχολείου, για επιπλέον μαθήματα/διαγωνίσματα 

προετοιμασίας σε αργίες και Σαββατοκύριακα που το σχολείο είναι κλειστό και για 

τις συνελεύσεις του σχολείου. Στις προτάσεις αναφέρεται η ανάγκη προσφοράς 

βιβλίων και φωτοτυπιών και από τον δήμο και από πολίτες που θέλουν να 

στηρίξουν το σχολείο αλληλεγγύης, ενώ χρειάζεται να διερευνηθεί αν μπορεί να 

υπάρξει χώρος στον οποίο να έχουμε πρόσβαση τις ώρες που το σχολείο είναι 

κλειστό.  

 

3. Σχετικά με το εκπαιδευτικό έργο του Σχολείου Αλληλεγγύης 

Κερατσινίου 

  

Το 66,6% των ερωτηθέντων θεωρεί ότι τα μαθήματα σχεδιάζονται και υλοποιούνται 

από τους καθηγητές από πολύ καλά έως άριστα ενώ το 33,3% θεωρεί ότι οι 

καθηγητές κάνουν αρκετά καλή δουλειά. Η γενική εικόνα που αποτυπώνεται είναι 

αρκετά καλή.  



 

Το 95% απαντάει ότι είναι πολύ έως πάρα πολύ ικανοποιημένοι από το έργο των 

καθηγητών.  

 

Όμως μόνο του 70,8% είναι ικανοποιημένο από το εύρος των μαθημάτων, ποσοστό 

που μπορεί να ανήκει στις περιπτώσεις που οι ανάγκες καλύπτονται επαρκώς. 

Επίσης πολλές μαθήτριες και πολλοί μαθητές που κατά τη διάρκεια της χρονιάς 

απευθύνθηκαν αλλού για την κάλυψη της ανάγκης τους ανέφεραν ως βασικό λόγο 

τη μη κάλυψη βασικών μαθημάτων, λόγω έλλειψης εθελοντών καθηγητών.  

Στις προτάσεις τους οι ερωτηθέντες αναφέρθηκαν όλοι στην ανάγκη εμπλοκής νέων 

εθελοντών καθηγητών. Ιδιαίτερα αναφέρουν πρόβλημα στην κάλυψη φιλολογικών 

μαθημάτων. Επιπλέον αναφέρουν την ανάγκη χρόνου για τη διεξαγωγή 

διαγωνισμάτων.  



4. Αξιολόγηση των συνελεύσεων του Αλληλέγγυου Σχολείου 

 

Στο ερώτημα αν οι λόγοι διεξαγωγής της συνέλευσης και τα θέματα που θα 

συζητηθούν είναι σαφή. Το 33% απαντά ότι είναι πάρα πολύ σαφή, το 8,3% 

απαντά ότι είναι πολύ σαφή και το 41,7% απαντά ότι είναι σαφή. Υπάρχει επίσης 

ένα μικρό ποσοστό που απαντά ότι βρίσκει τους λόγους διεξαγωγής της 

συνέλευσης λίγο σαφής.  

Προτάθηκαν πιο συχνές συνελεύσεις και πιο αναλυτικός σχεδιασμός των δράσεων, 

με μεγαλύτερη εμπλοκή μαθητών και εκπαιδευτικών, το οποίο προϋποθέτει 

συναντήσεις ομάδων εργασίας.   

 

5. Συνολική εικόνα 

 

 

Οι ερωτηθέντες φαίνεται να εκτιμούν την κοινωνική δράση του Σχολείου 

Αλληλεγγύης Κερατσινίου, ωστόσο πιθανόν να χρειάζεται καλύτερη επικοινωνία 

αυτής της δράσης.  

 



Η παρακάτω ερώτηση ήταν κλειστή με δυνατότητα πολλαπλών επιλογών.

 

Από τις απαντήσεις αναδεικνύεται η ανάγκη μεγαλύτερης διαδικτυακής 

παρουσίας, αλλά και ενημέρωσης της πόλης με υλικό όπως αφίσες.  

Ένας επιπλέον στόχος του Σχολείου Αλληλεγγύης Κερατσινίου είναι να εμπλέξει 

μαθητές και γονείς στη λειτουργία του σχολείου αλλά και σε άλλες κοινωνικές 

δράσεις. 

Η παρακάτω ερώτηση ήταν κλειστή με δυνατότητα πολλαπλών επιλογών.  

 

Τέλος ζητήσαμε προαιρετικά κάποια γενικά σχόλια για το Σχολείο Αλληλεγγύης 

Κερατσινίου.  



Τα σχόλια είναι θετικά για τα μαθήματα και το ενδιαφέρον των καθηγητών, ωστόσο 

φαίνεται η ανάγκη να «αγκαλιαστεί» από περισσότερους αυτή η προσπάθεια. 

Κάποιες απαντήσεις περιλαμβάνονται παρακάτω:  

«Είμαι πολύ ευχαριστημένη αλλά θα ήθελα να υπάρχουν καθηγητές και για άλλα 

μαθήματα» 

«…Θα ήθελα να συνεχιστεί αυτή η δράση και να προσπαθήσουμε όλοι μαζί να το 

καλυτερέψουμε με όποιον τρόπο μπορεί ο καθένας μας.»,  

«Είναι μια υπέροχη προσπάθεια όλων των καθηγητών που προσφέρουν τόσο χρόνο 

στα παιδιά….»,  

«Η εντύπωσή μου είναι ότι χρειάζεται να απευθυνθούμε πιο έντονα στην τοπική 

κοινωνία, στα σχολεία και τον δήμο για μεγαλύτερη στήριξη.» 

«Γενικά τα παιδιά που διδάσκουν καταβάλουν εντυπωσιακές προσπάθειες ώστε να 

βοηθήσουν με κάθε τρόπο τους μαθητές. Από την άλλη μεριά η έλλειψη 

καθηγητών δεν τους επιτρέπει να αφιερώσουν τον χρόνο που θέλουν και χρειάζεται 

για την απόλυτη επιτυχία.» 

 

Συμπεράσματα 

Ένα βασικό πρόβλημα του Σχολείου Αλληλεγγύης Κερατσινίου είναι η έλλειψη 

εθελοντών εκπαιδευτικών για την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών όσων 

απευθύνονται σε αυτό. Παρά την ικανοποίηση από το εκπαιδευτικό έργο, υπάρχει 

ανάγκη ενίσχυσης του προγράμματος.  

Επιπλέον πρόβλημα αποτελεί ο περιορισμός στη χρήση του χώρου. Δεν είναι 

εύκολο να οριστεί ώρα για αναπληρώσεις και διαγωνίσματα. Επίσης, το γεγονός ότι 

δεν υπάρχει ένας χώρος συνάντησης στον οποίο να μπορεί η συλλογικότητα να 

τοποθετήσει υλικό απαραίτητο για την οργάνωση και το συντονισμό και να το 

χρησιμοποιήσει σαν έδρα όπου μπορεί να γίνονται και κάποιες γραμματειακές 

λειτουργίες και συναντήσεις ομάδων εργασίας δυσχεραίνει την οργάνωση του 

σχολείου και την καλλιέργεια της συλλογικής του λειτουργίας.  

Παρά τις δυσκολίες η γενική εικόνα είναι θετική. Η προθυμία των εκπαιδευτικών 

να προσφέρουν ώρες διδασκαλίας αλλά και να ασχοληθούν με τις ανάγκες κάθε 

παιδιού, να τα ενθαρρύνουν και να ενισχύσουν την αυτοπεποίθησή τους 

αποτυπώνεται στις απαντήσεις και τα σχόλια. Εκδηλώνεται όμως η ανάγκη να 

μεγαλώσει το Σχολείο Αλληλεγγύης Κερατσινίου και να εμπλακούν περισσότεροι 

άνθρωποι, κυρίως εκπαιδευτικοί σε αυτή την προσπάθεια.   


