
1 

Β. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 

Θεματικοί Άξονες  Τεκμηρίωση 

Παιδαγωγική και μαθησιακή λειτουργία 

Διδασκαλία, μάθηση κι 

αξιολόγηση 

 Η φετινή σχολική χρονιά χαρακτηρίσθηκε 

από δύο περιόδους lockdown, που επιβλήθη-

καν από τις ειδικές συνθήκες αντιμετώπισης 

της πανδημίας του covid-19. Το σχολείο ήταν 

έτοιμο να ανταποκριθεί στις ανάγκες της τη-

λεκπαίδευσης χρησιμοποιώντας την πλατ-

φόρμα Teams της Microsoft. Η τηλεκπαίδευ-

ση λειτούργησε από την πρώτη ως την τελευ-

ταία μέρα και των δύο lockdown, χωρίς να 

χαθούν διδακτικές ώρες σε κανένα μάθημα. 

Υπήρχε τμήμα ΙΤ που αναλάμβανε την ε-

πίλυση προβλημάτων σύνδεσης τόσο των εκ-

παιδευτικών όσο και των μαθητών/τριών ά-

μεσα, ώστε να μην χάνονται διδακτικές ώρες. 

Οι εκπαιδευτικοί, οι γονείς ή οι ίδιοι οι μα-

θητές/τριες επικοινωνούσαν με τη γραμμα-

τεία και ανέφεραν το πρόβλημα που είχαν, κι 

έπαιρναν οδηγίες από το ΙΤ. Όπως φαίνεται 

και από τα σχέδια μαθήματος που ανέβαιναν 

κανονικά στο drive του σχολείου κατά τις 

περιόδους του lockdown, η εκπαιδευτική 

διαδικασία πραγματοποιήθηκε απρόσκοπτα.  

Κατά τις περιόδους του lockdown, οι μαθη-

τές/τριες είχαν πλαισίωση σε όλα τα στάδια 

της μαθησιακής διαδικασίας. Είχαν πρόσβα-

ση στο υλικό εκτός σχολικών εγχειριδίων, 

μέσω των σχεδίων μαθήματων που ανέβαι-

ναν καθ’ όλη τη διάρκεια της σχολικής χρο-

νιάς στο drive του σχολείου. Η υποβολή ερ-

γασιών ή μικρών projects γινόταν με τα e-
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mails, εφόσον όλοι οι εκπαιδευτικοί και οι 

μαθητές/τριες έχουν εφοδιαστεί με λογαρια-

σμούς της Microsoft. Παράλληλα το σχολείο 

φρόντισε για τον εφοδιασμό μαθητών με 

Η/Υ, όπου υπήρχε ανάγκη, ώστε να εξασφα-

λιστεί η απρόσκοπτη πρόσβαση τους στην τη-

λεκπαίδευση.  

Μέσα στο πλαίσιο του δείκτη «Εφαρμογή 

καινοτόμων/εναλλακτικών διδακτικών πρα-

κτικών», εφαρμόστηκαν από τους εκπαιδευ-

τικούς του σχολείου οι εξής πρακτικές:  

1. Μαθηματικά: «Ανάπτυξη δημιουργικής 

σκέψης στα μαθηματικά».  Η αξία αυτή της 

δημιουργικής σκέψης στον άνθρωπο έχει α-

ναγνωριστεί και από διεθνείς κυβερνητικούς 

και εκπαιδευτικούς οργανισμούς, όπως το 

European Parliament and the Council (2006) 

και το National Council of Teachers of Mathe-

matics (2000), οι οποίοι τονίζουν τη σημασία 

ανάπτυξης της ικανότητας των μαθητών, ό-

λων των εκπαιδευτικών βαθμίδων, να σκέ-

φτονται δημιουργικά και ευέλικτα για τις μα-

θηματικές έννοιες και ιδέες. Από αυτήν την 

οπτική η δημιουργικότητα αποτελεί αναπό-

σπαστο μέρος των μαθηματικών (Brunkalla, 

2009) και έχει προταθεί ως ένα από τα βα-

σικά συστατικά που θα συμπεριληφθούν 

στην εκπαίδευση των Μαθηματικών, αφού 

"η ουσία των Μαθηματικών είναι να σκέφτε-

ται κάποιος δημιουργικά" (Mann, 2006, σελ. 

239). 

Στην τάξη των μαθηματικών προκειμένου να 

αναπτύξουμε αυτές τις διαστάσεις της δη-

μιουργικότητας πολλοί ερευνητές (π.χ Elia, 
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Van den Heuvel-Panhuizen, & Kolovou, 2009; 

Ervynck 1991; , Kwon, Park, & Park, 2006; Le-

ikin 2009, 2012; Silver 1997; Stupel & Ben-

Chaim, 2017) συνιστούν: (α) την επίλυση προ-

βλημάτων πολλαπλών λύσεων (multiple solu-

tions problem solving), (β) την τοποθέτηση 

προβλήματος (problem posing) και (γ) τα α-

νοιχτά προβλήματα (open-ended problems). 

Ένα πρόβλημα πολλαπλών λύσεων, είναι ένα 

πρόβλημα το οποίο καλείται ο μαθητής να 

λύσει με πολλούς και διαφορετικούς τρόπους 

(Leikin, 2009).   

Η ανάπτυξη της μαθηματικής δημιουργικότη-

τας έχει ενταχθεί στο καθημερινό πλαίσιο δι-

δασκαλίας μέσα στην τάξη, αλλά και στη δι-

αδικασία αξιολόγησης των μαθητών (π.χ ε-

πίλυση προβλημάτων με πολλούς τρόπους, 

θέση προβλήματος). Οι πόροι μέσω των ο-

ποίων υλοποιείται η δράση είναι οι σημειώ-

σεις του Διδάσκοντα, οι Ηλεκτρονικοί Υπολο-

γιστές, καθώς και τα Εργαλεία του Microsoft 

Office. 

2.Συναισθηματική Νοημοσύνη / Ηγεσία για 

εφήβους. Το μάθημα της Συναισθηματικής 

Νοημοσύνης/Ηγεσίας υλοποιείται συστημα-

τικά τα τέσσερα χρόνια στο σχολείο. Η φιλο-

σοφία που κρύβεται πίσω από το μάθημα εί-

ναι ότι όλοι οι μαθητές ασκούνται στο να εκ-

φράζονται άνετα με επιχειρήματα, να έχουν 

αυτοπεποίθηση και να αναπτύσσουν στάσεις 

και δεξιότητες που θα τους βοηθήσουν μελ-

λοντικά.  

Οι στόχοι του μαθήματος ορίζονται ως εξής: 

1. Καλλιέργεια ενσυναίσθησης 2. Εξάσκηση 
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στην ενεργητική ακρόαση 3. Καλλιέργεια 

προφορικού και γραπτού λόγου 4. Ανάπτυξη 

αυτογνωσίας 5. Ενδυνάμωση αυτοπεποίθη-

σης και επιθυμία συμμετοχής 6. Ανάπτυξη 

συνεργατικών δεξιοτήτων και δημιουργία 

μαθητικής ομάδας που διέπεται από πνεύμα 

αποδοχής και συνεργασίας. Οι ενέργειες και 

η μεθοδολογία του μαθήματος εκτείνεται σε 

1. Καλλιέργεια δεξιοτήτων: ειλικρίνειας, εν-

συναίσθησης, επίγνωσης 3. Εκπόνηση γρα-

πτών εργασιών είτε ατομικά είτε ομαδικά. 

Για τη διεξαγωγή του μαθήματος χρησιμοποι-

ούνται άρθρα από τον έντυπο και ηλεκτρο-

νικό τύπο, λογοτεχνικά κείμενα, το βιβλίο «Οι 

7 συνήθειες των εξαιρετικά αποτελεσμα-

τικών εφήβων», το διαδίκτυο καθώς και Η/Υ. 

Παρακολουθείται με ανατροφοδότηση από 

τους μαθητές και την εκπόνηση εργασιών. Το 

μάθημα διδάσκεται στη διάρκεια όλης της 

χρονιάς. 

3. Αρχαία ελληνικά από μετάφραση (Οδύσ-

σεια Α Γυμνασίου, Ιλιάδα Β Γυμνασίου, Ελένη 

Γ Γυμνασίου) με χρήση της Ρητορικής ως με-

θόδου διδασκαλίας. Η δράση υλοποιείται συ-

στηματικά τα δύο τελευταία χρόνια στο σχο-

λείο. Η φιλοσοφία που κρύβεται πίσω από το 

μάθημα είναι ότι όλοι οι μαθητές ασκούνται 

προοδευτικά στον δημιουργικό λόγο, 

προφορικό και γραπτό. Επιπλέον στόχοι του 

μαθήματος είναι  1. Καλλιέργεια προφορικού 

λόγου και  όλων των ειδών της Πειθούς 

κυρίως της επιχειρηματολογίας 2. Ανάπτυξη 

δημιουργικότητας και έμπνευσης 3. Εν-

δυνάμωση αυτοπεποίθησης και επιθυμία 
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συμμετοχής 4. Ανάπτυξη συνεργατικών δεξι-

οτήτων 5. Απόλαυση των λογοτεχνικών κει-

μένων αλλά και άλλων έργων τέχνης 6. Εντο-

πισμός ομοιοτήτων και διαφορών στη δράση, 

τις στάσεις και τις συμπεριφορές των αν-

θρώπων διαχρονικά. Πρωταρχικές ενέργειες, 

καθοριστικής σημασίας, είναι η δημιουργία 

ομάδας μέσα από πολλά και κατάλληλα παι-

χνίδια. Στόχος είναι η αποδοχή του εαυτού 

και του άλλου, η εμπιστοσύνη, η ειλικρίνεια 

και η συνεργασία. Για τη μεθοδολογία του 

μαθήματος μέσα από το αναλυτικό πρόγραμ-

μα ακολουθούνται οι διδακτικοί στόχοι του 

μαθήματος. Αυτό που αλλάζει είναι η ενεργη-

τική συμμετοχή των μαθητών στο μάθημα 

μέσα από την ανάπτυξη των ενεργειών που 

αναλύθηκαν παραπάνω. Οι ενέργειες τρο-

ποποιούνται συχνά, η μια εναλλάσσεται της 

άλλης ανάλογα με το περιεχόμενο του μαθή-

ματος αλλά και τις ανάγκες των ίδιων των 

μαθητών. Οι μαθητές εκπονούν κυρίως 

προφορικές εργασίες αλλά και γραπτές δημι-

ουργικές εργασίες που προϋποθέτουν τη 

φαντασία και την έμπνευση. Περαιτέρω 

χρησιμοποιούνται: 1. Σχολικό εγχειρίδιο 2. 

Πίνακες Ζωγραφικής 3. Λογοτεχνικά Κείμενα 

4. Διαδίκτυο 5. Η/Υ. Στη διάρκεια των 

δυσμενών συνθηκών λόγω της πανδημίας 

covid και της εξ αποστάσεως διδασκαλίας, το 

μάθημα και στις τρεις τάξεις δεν έχασε τη δυ-

ναμική του και οι μαθητές συμμετείχαν με εν-

θουσιασμό πάρα τις κλειστές κάμερες. 

4. Θρησκευτικά: Εφαρμογή της διδακτικής 

μεθόδου credition. Ο όρος credition είναι 

σύνθετος και προέρχεται από τις λέξεις 
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credence + cognition (πίστη + νόηση). «Η 

έννοια credition επικεντρώνεται στην 

διαδικασία, δηλαδή τι συμβαίνει όταν λέμε 

«αυτός /αυτή πιστεύει». «Η βασική ιδέα των 

creditions βασίζεται στην ιδέα ότι γνώση και 

συναίσθημα βρίσκονται σε τέλεια ισορροπία 

μεταξύ τους ». (Γκίρλου, 2017). Κατ’ αυτόν 

τον τρόπο, στόχος της δράσης αυτής ήταν να 

κατανοήσουν οι μαθητές την ισορροπία α-

νάμεσα στη γνώση που έλαβαν και το συναί-

σθημα που αυτή η γνώση τους δημιούργησε. 

Η μεθοδολογία της δράσης διαμορφώθηκε 

ως εξής: Οι μαθητές/τριες κλήθηκαν αρχικά 

να επεξεργαστούν στην ολομέλεια της τάξης 

ένα κείμενο προερχόμενο από την Αγία 

Γραφή σε συνδυασμό με τον σχολιασμό 

αντίστοιχης εικόνας. Στη συνέχεια, τούς δό-

θηκαν τρεις θέσεις σχετικές με το κείμενο. Οι 

μαθητές/ μαθήτριες κατέγραψαν τις σκέψεις 

τους γι’ αυτές τις θέσεις. Μετά ζητήθηκε από 

τους μαθητές να καταγράψουν και να 

ταξινομήσουν τα συναισθήματά τους γι’ αυ-

τές τις σκέψεις και τέλος να επαναδιατυπώ-

σουν τις σκέψεις τους με κριτήριο τα συναι-

σθήματά τους. Τα συμπεράσματα συζητή-

θηκαν μέσα στην ολομέλεια, όπου διαπιστώ-

θηκε ο μετασχηματισμός της σκέψης όταν 

εμπλέκεται το συναίσθημα. Οι πόροι που 

χρησιμοποιήθηκαν ήταν κείμενα από την Αγί-

α Γραφή και εικόνες που παρουσιάστηκαν 

στους μαθητές σε power point.  

5. Μουσική: Διαδικτυακή Εκπαιδευτική Εκ-

δρομή - Μουσικό Ταξίδι στην Βιέννη. Στόχος 

της δράσης αυτής ήταν η αποφόρτιση των 

μαθητών που βρίσκονταν σε περιβάλλον 
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lockdown λόγω της πανδημίας και η εύρεση 

κινήτρου για την πραγματοποίηση μίας κανο-

νικής εκδρομής. Οι πόροι που χρησιμοποιή-

θηκαν ήταν οι Η/Υ καθώς και η χρήση διαδι-

κτυακού συνδέσμου με virtual tour στην Όπε-

ρα της Βιέννης. Τα κριτήρια επιτυχίας της 

δράσης πραγματοποιήθηκαν καθώς οι μαθη-

τές συμμετείχαν στο διαδικτυακό ταξίδι, αλ-

ληλεπίδρασαν και μοιράστηκαν ταξιδιωτικές 

και μουσικές εμπειρίες.   

 Μέσα στο πλαίσιο ανάπτυξης του επιστη-

μονικού εγγραμματισμού εκπονήθηκαν από 

τους μαθητές/τριες projects σε διάφορα μα-

θήματα. Η θεματολογία τους ήταν εναρμο-

νισμένη με το γνωστικό αντικείμενο των 

μαθημάτων και τα ενδιαφέροντα των μαθη-

τών. Γενικοί στόχοι των projects ήταν ο επι-

στημονικός εγγραμματισμός των μαθητών 

/τριών, η εξάσκησή τους στη χρήση βιβλιο-

γραφίας (έντυπης και ηλεκτρονικής), όπως 

και η εξάσκησή τους στη χρήση προγραμ-

μάτων Η/Υ.  

Συγκεκριμένα, τα projects εκπονήθηκαν στα 

παρακάτω μαθήματα:  

1. Αρχαία Ελληνικά: Διαθεματικό Project με 

θέμα: "Η επιβίωση των τριγενών και δικατά-

ληκτων επιθέτων Γ κλίσης σε -ης -ης -ες και -

ων -ων -ον της αρχαίας ελληνικής στη νέα 

ελληνική γλώσσα".  

2. Μαθηματικά: Project με θέμα: «Η Ιστορία 

των Μαθηματικών μέσα από τους σπουδαιό-

τερους εκπροσώπους τους».  

3. Θρησκευτικά: Project με θέμα: «Η Επανά-

σταση του 1821 και η Εκκλησία». Ιδιαιτερό-

τητα αυτού του project ήταν η επιλογή των 
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μαθητών να δημιουργήσουν εικαστικά θέμα-

τα ή να εκπονήσουν κείμενα δημιουργικής 

γραφής.  

4. Μουσική: Project με αφορμή την Παγκό-

σμια Ημέρα Ατόμων με αναπηρία. 

 

Συμμετοχή του 

σχολείου και 

υποστήριξη σε δράσεις 

/ διακρίσεις μαθητών / 

μαθητριών 

 Στο πλαίσιο του δείκτη «Προετοιμασία σε δι-

αγωνισμούς», το σχολείο έχει αναπτύξει τις 

παραπάνω δράσεις:  

1. Η συμμετοχή και η προετοιμασία σε Εξε-

τάσεις Πιστοποίησης Γλωσσομάθειας Αγγλι-

κής και Γαλλικής Γλώσσας. Το Σχολείο μας εί-

ναι Κέντρο Προετοιμασίας για τις εξετάσεις 

Cambridge University Language Assessment 

(GOLD Preparation Centre) καθώς και Ε-

ξεταστικό Κέντρο. Έτσι οι μαθητές και οι μα-

θήτριές μας δίνουν τις εξετάσεις σε χώρο που 

τους είναι οικείος. 

Επιδιώκεται επίσης και συμμετοχή μαθητών 

και σε εξετάσεις γλωσσομάθειας άλλων φο-

ρέων όπως Michigan University Language 

Assessment.  

Τα ποσοστά επιτυχίας είναι υψηλά και γίνο-

νται υψηλότερα, αποτέλεσμα της σωστής και 

μεθοδικής προετοιμασίας μέσα από ένα Πρό-

γραμμα Σπουδών που Καλλιεργεί και Ανα-

πτύσσει τις 4 Γλωσσικές Δεξιότητες (ομιλίας, 

ακουστικής κατανόησης, ανάπτυξης γραπτού 

λόγου και κατανόησης κειμένου). 

Στόχος της δράσεως είναι η προετοιμασία και 

τη συμμετοχή στις εξετάσεις πιστοποιήσεων 

γλωσσομάθειας στα πλαίσια του σχολικού 
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προγράμματος. Οι ενέργειες που ακολου-

θούνται κατά τη διάρκεια της δράσεως, συ-

νοψίζονται στα εξής: α. Δημιουργία επιπέδων 

γλωσσομάθειας στην αρχή του ακαδημαϊκού 

έτους βάση του ευρωπαϊκού πλαισίου ανα-

φοράς ξένων γλωσσών. β. Επιλογή κατάλλη-

λου εκπαιδευτικού υλικού ανά επίπεδο. Το 

χρονοδιάγραμμα της προετοιμασίας 

ξεκίνησε από τον Σεπτέμβριο του 2020 και θα 

ολοκληρωθεί τον Ιούνιο με την συμμετοχή 

στις εξετάσεις για την απόκτηση της πιστο-

ποίησης. Στο διάστημα αυτό χρησιμοποιή-

θηκαν βιβλία Προετοιμασίας για πιστοποιή-

σεις γλωσσομάθειας, Διαδίκτυο, Πλούσιο 

Εκπαιδευτικό Υλικό από διάφορες Πηγές. Η 

δράση παρακολουθείται με την διεξαγωγή 

διαγωνισμάτων προσομοίωσης για την παρα-

κολούθηση της εξέλιξης των μαθητών. 

 Τη φετινή χρονιά συμμετέχουν 11 μαθητές 

σε πιστοποιήσεις γλωσσομάθειας επιπέδου 

Β1 και 4 μαθητές σε πιστοποιήσεις γλωσσο-

μάθειας επιπέδου Β2. 

Η εξ αποστάσεως εκπαίδευσε δεν δυσκόλεψε 

την προετοιμασία των μαθητών. Είχαμε τα 

κατάλληλα εργαλεία ώστε να είναι ολοκλη-

ρωμένη και αποτελεσματική. 

Οι εξετάσεις πραγματοποιήθηκαν τις 2 πρώ-

τες εβδομάδες του Ιουνίου. 

2. Η συμμετοχή στον διεθνή διαγωνισμό φυ-

σικής με τίτλο "International Young Physicists 

Tournament (IYNT) 2021". Στόχος του δια-

γωνισμού είναι να εμπνεύσει μαθητές 12 - 14 

ετών, να ξετυλίξουν τη δυναμική και τις 

δεξιότητές τους στην επίλυση προβλημάτων 
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φυσικής, χημείας, βιολογίας και γεωλογίας, 

τα οποία απαιτούν πειραματισμό, ανάλυση 

δεδομένων, αλλά και ικανότητες παρουσία-

σης και υποστήριξης των αποτελεσμάτων 

τους. Η μεθοδολογία της προετοιμασίας για 

τον διαγωνισμό βασίζεται σε: α) οργάνωση 

ομάδων εργασίας, β) συναντήσεις παρουσί-

ασης της πορείας των εργασιών, γ) Workshop 

από τη διοργανώτρια επιτροπή για τους ρό-

λους που θα κληθούν να λάβουν οι ομάδες 

στα "science fights", δ) Συναντήσεις με σκοπό 

να παρουσιάσουν οι ομάδες τις εργασίες 

τους προσομοιώνοντας παράλληλα τα "sci-

ence fights". Για την υλοποίηση της δράσης 

χρησιμοποιήθηκαν (και χρησιμοποιούνται 

έως και τα τέλη Μάϊου) διαδικτυακό και έ-

ντυπο υλικό, online εφαρμογές – Η/Υ – εργα-

στηριακός εξοπλισμός, και καθημερινά αντι-

κείμενα ανάλογα το πείραμα – πρόβλημα).  

3. Πληροφορική: Συμμετοχή μαθητών στον 

Πανελλαδικό Μαθητικό Διαγωνισμό Σχολικής 

Εφημερίδας, που διοργανώνει το Σωματείο 

«Ορίζοντες», με τίτλο: «1821- 2021. Αγγίζο-

ντας τα ίχνη μίας Επανάστασης…». Οι μα-

θητές κλήθηκαν να δημιουργήσουν μία 

εφημερίδα σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή. 

Οι στόχοι της δράσης αυτής περιστρέφονται 

γύρω από: 1) τη συμμετοχή των μαθητών σε 

διαγωνισμούς, 2) προετοιμασία για πολιτι-

στικές δράσεις, ανάπτυξη εγγραμματισμού, 

3) ανάπτυξη δεξιοτήτων στα εργαλεία του 

Microsoft Office και 4) διάκριση σε διαγωνι-

σμούς. Οι πόροι, τα ερευνητικά μέσα και τα 

εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν ήταν η ε-

ξεύρεση πληροφοριών από το διαδίκτυο και 
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έγκυρη επιστημονική βιβλιοθήκη και Η/Υ του 

σχολείου. 

Στο πλαίσιο του δείκτη «Συμμετοχή μαθη-

τών/μαθητριών σε πολιτιστικές, αθλητικές 

κλπ δραστηριότητες» διενεργήθηκε η εξής 

δράση: Η συμμετοχή σε Συμμετοχή στην 

Πανελλήνια Μαθητική Προσομοίωση του 

ΟΗΕ ‘Μαθητές σε Ρόλο Διπλωμάτη’, στο 

πλαίσιο του μαθήματος «Κοινωνική και Πολι-

τική Αγωγή». Στόχος της δράσεως ήταν η ευ-

αισθητοποίηση των μαθητών σε θέματα που 

αφορούν την προστασία και προάσπιση των 

δικαιωμάτων του ανθρώπου, καθώς και η 

γνωριμία και η εξοικείωση τους με ζητήματα 

εφαρμογής των σχετικών διεθνών Συμβά-

σεων του ΟΗΕ. Η δράση βασίστηκε στην α) 

προετοιμασία μέσα στην τάξη, η οποία διήρ-

κεσε από τον Σεπτέμβριο έως τον Δεκέμβριο, 

μήνα διεξαγωγής της Προσομοίωσης, β) στη 

χρήση του διαδικτύου για τη συλλογή πλη-

ροφοριών (https://roh.gr/proetimasia/), και 

γ) στη χρήση ΤΠΕ που διέθετε το σχολείο. Η 

συμμετοχή στην Προσομοίωση, κι επομένως 

η έκβαση της δράσεως, κρίθηκε θετική, 

καθώς συμμετείχε ένας μεγάλος αριθμός 

μαθητών της Γ’ Γυμνασίου.  

Φοίτηση - σχολική 

διαρροή 

 Στο πλαίσιο «Περιορισμός περιστασιακών α-

πουσιών των μαθητών/τριών», στη διάρκεια 

των δύο περιόδων lockdown, υπήρχε άμεση 

ενημέρωση γονέων, όπως ακριβώς γίνεται 

και όταν το σχολείο είναι ανοιχτό. Όπως φαί-

νεται και από τα στοιχεία που έχουν αναρ-

τηθεί στο myschool, κανένας μαθητής δεν 

https://roh.gr/proetimasia/
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κινδυνεύει να επαναλάβει την τάξη λόγω 

ελλιπούς φοίτησης.  

Σχέσεις μεταξύ 

μαθητών/μαθητριών 

 Στο πλαίσιο του θεματικού άξονα «Σχέσεις 

μεταξύ μαθητών/μαθητριών», το σχολείο κά-

νει το μάθημα της Συναισθηματικής Νοημο-

σύνης, στο οποίο γίνονται δράσεις που αφο-

ρούν και στους τρεις δείκτες: «Ενίσχυση των 

διαύλων επικοινωνίας και συνεργασίας με-

ταξύ των μαθητών/τριών», «Διαμόρφωση 

κλίματος αλληλοσεβασμού κι εμπιστοσύνης 

– Σεβασμός της διαφορετικότητας», «Δια-

μόρφωση τρόπων διαχείρισης εντάσεων και 

συγκρούσεων».   

Σχέσεις μεταξύ 

μαθητών/μαθητριών 

και εκπαιδευτικών 

 Στο πλαίσιο του δείκτη «Έμφαση στην πρόλη-

ψη και την τήρηση κανόνων» εφαρμόζεται 

κάθε χρονιά η σύναψη του «διδακτικού 

συμβολαίου». Το διδακτικό συμβόλαιο ορίζει 

από την αρχή της χρονιάς: α) τις υποχρεώ-

σεις, τα δικαιώματα του διδάσκοντα, και β) 

τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των μα-

θητών. Ταυτοχρόνως ορίζει και τις συνέπειες 

που επιφέρει η παραβίαση των υποχρεώ-

σεων και των δικαιωμάτων. Ορίζεται στην αρ-

χή της χρονιάς με τη συνεργασία του υπεύ-

θυνου και των μαθητών/τριών των τάξεων.   

Στο πλαίσιο του δείκτη «Ενίσχυση των διαύ-

λων επικοινωνίας και συνεργασίας μαθη-

τών/τριών και καθηγητών», όπως και «Καλ-

λιέργεια κλίματος σεβασμού κι εμπιστοσύ-

νης μεταξύ μαθητών/τριών και εκπαιδευτι-

κών στο σχολείο φέτος εφαρμόστηκε ο θε-

σμός του καθηγητή εμπιστοσύνης. Κατά τη 

διάρκεια των δύο lockdown της φετινής σχο-



13 

λικής χρονιάς, ο θεσμός συνέχισε να λειτουρ-

γεί. Η αναγκαιότητα είναι προφανής, εφόσον 

οι μαθητές/τριες βρίσκονταν σε μία πρω-

τοφανή κατάσταση που επέβαλε η πανδημία. 

Οι καθηγητές είχαν στόχο να ακούσουν τις 

ανάγκες και τις δυσκολίες των μαθητών/τρι-

ών, να ενθαρρύνουν και να τους υποστηρί-

ξουν ψυχολογικά. Οι επικοινωνίες οργανώνο-

νταν σε τακτά χρονικά διαστήματα (κάθε δε-

καπέντε μέρες), ή νωρίτερα, εάν υπήρχε α-

νάγκη, μέσω της γραμματείας. Κριτήρια για 

την επιτυχία της δράσης ήταν η ενθάρρυνση 

και η ψυχολογική υποστήριξη της δράσης, 

και είχε μεγάλη ανταπόκριση από τους μαθη-

τές.  

Σχέσεις σχολείου - 

οικογένειας 

 Δείκτης: «Ενίσχυση των διαύλων επικοινωνί-

ας και συνεργασίας σχολείου- οικογένειας». 

Κύρια μέριμνα του σχολείου είναι η διατήρη-

ση στενής επαφής με τους γονείς/ κηδεμόνες 

των μαθητών/τριών για θέματα που αφο-

ρούν στη σχολική ζωή. Για τον λόγο αυτό, 

κανονίζονται συναντήσεις με τούς γονείς σε 

όλη τη διάρκεια της χρονιάς, όταν ο σύλλο-

γος διδασκόντων διαπιστώσει ότι ένας μαθη-

τής/μία μαθήτρια χρήζει αυτής της βοήθειας. 

Ιδιαίτερα στις περιόδους του lockdown, οι 

συναντήσεις αυτές συνεχίστηκαν δια-

δικτυακά μέσω της πλατφόρμας.   

 Στο πλαίσιο του δείκτη «Υποστήριξη δράσε-

ων ενημέρωσης, συνεργασίας και επιμόρφω-

σης γονέων», διενεργήθηκαν με την υποστή-

ριξη του σχολείου, διαδικτυακές ομιλίες ψυ-
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χολόγων προς τους γονείς για την αντιμε-

τώπιση των συνεπειών του lockdown στην 

ψυχολογία των παιδιών.  

Θετικά σημεία Στο σχολείο εφαρμόζονται καινοτόμες διδακτικές 

πρακτικές με αντίστοιχη πλαισίωση από τους 

εκπαιδευτικούς και ανταπόκριση από τους 

μαθητές. 

Οι μαθητές ενθαρρύνονται στην συμμετοχή σε 

διάφορες δράσεις όπως διαγωνισμοί και άλλες 

διοργανώσεις με πλαίσιο από τους 

εκπαιδευτικούς. 

Το σχολείο στην περίοδο του lock down βρέθηκε 

κοντά στους μαθητές καις τις οικογένειές τους, με 

ποικίλους τρόπους. 

Το σχολείο επίσης φροντίζει για την ομαλή σχέσεις 

των μαθητών μεταξύ τους, όπως και για τις σχέσεις 

μεταξύ εκπαιδευτικών και μαθητών. 

Σημεία προς βελτίωση - 

 

Διοικητική λειτουργία 

 

Ηγεσία – Οργάνωση 

και διοίκηση της 

σχολικής μονάδας 

 Στη διάρκεια των περιόδων lockdown, ο σύλ-

λογος διδασκόντων συνέχισε να συνεδριάζει 

κανονικά μέσω της ηλεκτρονικής πλατ-

φόρμας Teams.  

Στις περιόδους που το σχολείο είναι ανοιχτό, 

δίνεται ακόμη η δυνατότητα στους 

εκπαιδευτικούς που αδυνατούν να 

παρευρεθούν δια ζώσης, η δυνατότητα να 

συμμετέχουν στη συνεδρίαση με τον ίδιο 

τρόπο.  
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Διαχείριση υλικών 

πόρων και υποδομών 

 To σχολείο φέτος διαχειρίστηκε πόρους και 

υπάρχουσες υποδομές και πέτυχε τα 

παρακάτω: 

Τo σχολείο διαθέτει σύνδεση στο διαδίκτυο 

με ταχύτητα 200 Μbps. 

Έχει κάνει συνεργασία με την Microsoft και 

διαθέτει την ηλεκτρονική πλατφόρμα Office 

365 την οποία έχει μοιράσει σε 

εκπαιδευτικούς και μαθητές. 

Όλοι οι μαθητές και εκπαιδευτικοί 

διαθέτουν email κάτω από το domain name 

του σχολείου, το οποίο έχει την μορφή: 

toonomatous@eps.edu.gr 

Υπάρχει wifi που καλύπτει όλες τις 

εγκαταστάσεις του σχολείου. 

Σε κάθε τάξη υπάρχει ο ΗΥ του 

εκπαιδευτικού (με σύνδεση στο Internet) 

που είναι συνδεδεμένος με projector.  

Υπολογιστές υπάρχουν στην αίθουσα των 

εκπαιδευτικών για την διευκόλυνση της 

εκπαιδευτικής διαδικασίας. 

Θετικά σημεία Με την διάθεση των πόρων, το σχολείο έχει 

πετύχει την διευκόλυνση εκπαιδευτικών και 

μαθητών στην εκπαιδευτική διαδικασία. 

Εφαρμόζει καινοτόμες διδακτικές πρακτικές με την 

βοήθεια την τεχνολογίας. 

Πετυχαίνει την συμμετοχή την ολομέλειας του 

συλλόγου των διδασκόντων με την εφαρμογή της 

τεχνολογίας.  

Σημεία προς βελτίωση - 
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Επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών 

 

Συμμετοχή των 

εκπαιδευτικών σε 

επιμορφωτικές 

δράσεις 

 Στο πλαίσιο του Δείκτη «Συμμετοχή σε ενδο-

σχολικές επιμορφώσεις», το σχολείο διοργά-

νωσε την Παρασκευή 13/02, ενδοσχολική ε-

πιμόρφωση με τα εξής θέματα: 1. Εξ αποστά-

σεως διδασκαλία, 2. Διαφοροποιημένη δι-

δασκαλία, και 3. Δομή ειδικής αγωγής. Οι πα-

ρεμβάσεις πραγματοποιήθηκαν από τις κες 

Αγγελάρα, Μπελίτσου και Πουσπουρίκα. 

Στην επιμόρφωση αυτή συμμετείχαν εξ α-

ποστάσεως όλοι οι εκπαιδευτικοί και των δύο 

βαθμίδων του εκπαιδευτικού οργανισμού 

«Ευρωπαϊκό Πρότυπο». Υλικό από την ε-

πιμόρφωση αυτή υπάρχει αναρτημένο στο 

one drive του σχολείου.  

Θετικά σημεία  Οι εκπαιδευτικοί μας ανταποκρίθηκαν στις 

δράσεις επιμόρφωσης όπως έδειξαν τα 

αποτελέσματα στην εκπαιδευτική 

διαδικασία. 

Σημεία προς βελτίωση  Υπάρχει ανάγκη για περισσότερες 

επιμορφώσεις των εκπαιδευτικών σε πεδία 

όπως: νέες τεχνολογίες, νέες διδακτικές 

πρακτικές πχ: σχέδια μαθήματος.  

 

Τεκμήρια για τις παραπάνω δράσεις υπάρχουν:  

 στην ιστοσελίδα του σχολείου μας,  

 στο drive του σχολείου μας,  

 στα πρακτικά συνεδριάσεων του συλλόγου διδασκόντων, στα αρχεία του 

σχολείου μας.  

 Υπάρχει επίσης υλικό από φωτογραφίες.  


