
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

 

Το σχολείο είναι Πειραματικό και εφαρμόζει συνεχείς καινοτόμες πρακτικές και διδακτικές. Οι εκπαιδευτικοί
επιμορφώνονται συνεχώς και εφαρμόζουν πρώτοι τα πιλοτικά προγγράμματα του Υπουργείου Παιδείας (
Εργαστήρια δεξιοτήτων, Εφαρμογή νέων αναλυτικών προγραμμάτων). Η πλειονότητα των εκπαιδευτικών είναι
με υψηλά ακαδημαικά προσόντα και για την επιλογή τους καταθέτουν φάκελο αξιολόγησης. Ένα από τα κύρια
χαρακτηριστικά του σχολείου είναι η λειτουργία των Ομίλων καινοτομίας, αριστείας και δημιουργικότητας. Η
συνεργασία με τμήματα του Α.Π.Θ. είναι μόνιμη στο σχολείο όπως και η πρακτική των φοιτητών. 

Οι περισσότεροι μαθητές που φοιτούν στο σχολείο προέρχοναι από τα συνδεδεμένα Πειραματικά Νηπιαγωγεία
του Πανοράματος. Οι υπόλοιποι προέρχονται από την διαδικασία της κλήρωσης. Με λίγα λόγια οι μαθητές
προέρχονται από διαφορετικές περιοχές του Νομού Θεσσαλονίκης. Η παραπάνω ιδιαιατερότητα γεννά
προβλήματα στις φιλικές σχέσεις των μαθητών και δυσχεραίνει την συνεργασία στις εξωσχολικές ώρες.  

 Το κυριότερο πρόβλημα του σχολείου είναι το κτιριακό. Το σχολείο είναι σε ένα διατηρητέο κτίριο του 1893 με
μικρές αίθουσες, μικρή αυλή και χωρίς βοηθητικούς χώρους (γυμναστήριο, αίθουσα πολλαπλών χρήσεων,
αίθουσα ενισχυτικής διδασκαλίαςκ.τ.λ.) Το γραφείο διευθυντή που βρίσκεται στο υπόγειο είναι το μόνο που
υπάρχει και για τους 30 συναδέλφους Η έλλειψη των χώρων σε συνδυασμό με την ηχορύπανση καθώς η
τοποθεσια του είναι στο κέντρο της πόλης δημιουργούν πολλά προβλήματα στην καθημερινότητα.

Παρόλα τα κτιριακά προβλήματα οι εκπαιδευτικοί πραγματοποιούν πολλά καινοτόμα προγράμματα καθώς και
ενδοσχολικές επιμορφώσεις. 

Β. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Παιδαγωγική και μαθησιακή λειτουργία

Θετικά σημεία



Μείωση των περιστατικών βίας και των συγκρούσεων μεταξύ των μαθητών/-τριών. Προαγωγή τωνσυνεργατικών
αλληλεπιδράσεων, της επικοινωνίας και της συνεργασίας και των συναφών ψυχοκοινωνικώνδεξιοτήτων.
Ανάπτυξη ψυχοκοινωνικών δεξιοτήτων σχολικής, συναισθηματικής και κοινωνικής επάρκειας.Δημιουργία
δεσμών και σχέσεων μέσα στην ομάδα της τάξης. Βελτιώθηκε η  φόρμας επικοινωνίας του σχολείουμε τους
γονείς και τους εξωτερικούς συνεργάτες. Επιπλέον  ενισχύθηκε ο θεσμός του εθελοντισμού από τουςγονείς  των
γονέων και των κοινωνικών φορέων προς το σχολείο. Τέλος προωθήθηκε η  εξωστρέφεια στην τοπικήκαι
ευρύτερη κοινωνία.

Σημεία προς βελτίωση

Οι σχολικές συγκρούσεις σχετίζονται πρωτίστως με το επιθετικό παιχνίδι κατά τη διάρκεια του διαλείμματος.
Έτσι αποφασίστηκε η δημιουργία ομαδικών παιχνιδιών των μαθητών στο διάλλειμμα. Μεταφορά του μαθήματος
της Θεατρικής αγωγής  στην αυλή για την αποφυγή συγκρούσεων. Περισσότερη ενημέρωση των γονέων για την
χρησιμοποίηση της ιστοσελίδας.

Διοικητική λειτουργία

Θετικά σημεία

Εύκολη πρόσβαση στην πλατφόρμα από όλους τους ενδιαφερόμενους και γρήγορη συλλογή αποτελεσμάτων
τόσους από τους εκπαιδευτικούς όσο και από τους γονείς. 

Σημεία προς βελτίωση

Απαιτείται ξεχωριστός χώρος γραφείου για την δ/ντρια της σχολικής μονάδας. Δεν υπάρχει χώρος υποδοχής των
γονέων 

Επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών

Θετικά σημεία

Εκπαιδευτικοί του σχολείου μας ήδη συμμετέχουν σε ευρωπαϊκά και εθνικά προγράμματα. Κριτήριο επιτυχίας
της δράσης ήταν η  διάχυση της τεχνογνωσίας που θα φανεί μέσα από την ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών,η
διεύρυνση του κύκλου των ενεργών εκπαιδευτικών γύρω από αυτά. Ωστόσο, θα είχε ενδιαφέρον αν, σε ένα τόσο
σύντομο χρονικό διάστημα, μπορούσαμε να έχουμε επιτεύγματα μέσα από τη συμμετοχή μας, όπως βραβεύσεις ή
γενικά αναγνώριση. Επίσης θα είχε ενδιαφέρον αν η προσπάθεια της ομάδας του Άξονα 9 θα οδηγούσε στην
εδραίωση ενός πνεύματος εμπιστοσύνης και συνεργασίας. 

Πλήθος και ποιοτικά χαρακτηριστικά των δραστηριοτήτων που υλοποιήθηκαν έδειξαν θετική στάση των
μαθητών από τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες που συμμετείχαν και συνέβαλαν τα μέγιστα  στην διάδοση των
αποτελεσμάτων. Επιπλέον υπήρξε  συμμετοχή και συνεχόμενη ροή αναρτήσεων με θέμα τις
επιμορφώσεις/ημερίδες. -Ανατροφοδότηση και ενδιαφέρον από τους/τις εκπαιδευτικούς του σχολείου. -
Αξιοποίηση προτεινόμενου εκπαιδευτικού υλικού που προέκυψε από τα προγράμματα

Σημεία προς βελτίωση

Η σωστή οργάνωση και διαχείριση της πλατφόρμας ήταν ο στόχος της σχολικής χρονιάς 2021-2022 και δεν
υπήρχε η δυνατότητα ευρείας διάχυσης της δράσης και συνεργασία σχολείων, ώστε να υπάρχουν προτάσεις για



επιμορφωτικές διαδικτυακές συναντήσεις. Στο σχολείο μας οι εκπαιδευτικοί εργάζονται διαρκώς σε πολλά
επίπεδα πέρα από τη σχολική τάξη. Αυτό συνιστά σοβαρό εμπόδιο στην εύρεση κοινού χρόνου και τόπου για την
υλοποίηση ενός σχεδιασμού που απευθύνεται σε ένα ανώτερο, πιο συλλογικό επίπεδο από αυτό της τάξης που
είναι και το φυσικό πρωταρχικό μας καθήκον. Ο φόρτος εργασίας που παρουσιάστηκε. Για το λόγο αυτό δεν
υλοποιήθηκαν δύο από τους αρχικά προγραμματισμένους στόχους, καθώς και η σχεδίαση ερωτηματολογίου και η
συλλογή δεδομένων από τους μαθητές και τις μαθήτριες

Γ. ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Λειτουργία
Παιδαγωγική και μαθησιακή λειτουργία
Αριθμός Δράσεων που υλοποιήθηκαν
2
Άξονες στους οποίους υλοποιήθηκαν Δράσεις ) 
Διδασκαλία, μάθηση και αξιολόγηση
Σχέσεις μεταξύ μαθητών / μαθητριών
Λειτουργία
Διοικητική λειτουργία
Αριθμός Δράσεων που υλοποιήθηκαν
1
Άξονες στους οποίους υλοποιήθηκαν Δράσεις ) 
Σχολείο και κοινότητα
Λειτουργία
Επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών
Αριθμός Δράσεων που υλοποιήθηκαν
2
Άξονες στους οποίους υλοποιήθηκαν Δράσεις ) 
Συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα
Συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε επιμορφωτικές δράσεις

Παρατηρήσεις / Σχόλια

Πραγματοποιήθηκαν οι περισσότεροι στόχοι και οι δράσεις που είχαν τεθεί στον
αρχικό σχεδιασμό. Ωστόσο υπήρξε εργασιακή εξάντληση των εκπαιδευτικών γιατί
ταυτόχρονα οι εκπαιδευτικοί του σχολείου επιμορφώνονταν στα νέα αναλυτικά
προγράμματα και εφάρμοζαν αυτά. Σε συνδυασμό και με την λειτουργία των ομίλων
τους και τα καινοτόμα προγράμματα το φόρτο εργασίας υπήρξε μεγάλο.

Σημαντικότερα αποτελέσματα των Δράσεων

Οι ενδοσχολικές και εξωσχολικές επιμορφώσεις που πραγματοποιήθηκαν με μεγάλη συμμετοχή εκπαιδευτικών. Η
ψηφιοποίηση και η καταγραφή των προγραμμάτων έθεσε τις βάσεις για μια ψηφιακή βιλιοθήκη καινοτόμων
προγραμμάτων. Η δημιουργία δίκτυων συνεργαζόμενων σχολείων με την συμμετοχή σχολείων όλης της



περιφέρειας. Η μείωση συγκρούσεων μεταξύ μαθητών και εκπαιδευτικών. Επιπλέον η αγαστή συνεργασία μεταξύ
σχολέιου και γονεών και η σωστή λειτουργία της ιστοσελίδας βοήθησαν στα μέγιστα στην ενημέωση και στην
διάχυση των δράσεων.

Δυσκολίες που παρουσιάστηκαν

Η ακαταλληλότητα του κτιρίου αποτέλεσε τροχοπέδη για πολλούς στόχους των δράσεων. Ακόμη ο υπερβολικός
φόρτος εργασίας των εκπαιδευτικών όπως έχει αναφερθεί και παραπάνω δυσχέραιναν  την ευρυθμη λειτουργία
των δράσεων.

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

Πρακτική 1

Άξονας

Διδασκαλία, μάθηση και αξιολόγηση

Τίτλος Δράσης

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΥΣΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ

Στόχος Βελτίωσης

1. Αξιοποίηση των καινοτόμων διδακτικών πρακτικών (πχ. εργαστήρια
δεξιοτήτων, όμιλοι)

2. Αξιοποίηση κινητών συσκευών
3. Αξιοποίηση ρομποτικής  STEAM
4. Αξιοποίηση των δυνατοτήτων όλων των μαθητών και αναμόρφωση μαθησιακού

περιβάλλοντος
5. Αξιοποίηση της αισθητικής αγωγής για την ενίσχυση των δραστηριοτήτων

διάχυσης

Ενέργειες Υλοποίησης

Η δράση υλοποιήθηκε κατά τη φετινή σχολική χρονιά 2021-2022. Στην υλοποίησή της συνέβαλε η λειτουργία των
ομίλων καινοτομίας δημιουργικότητας και αριστείας. Επίσης η συμμετοχή των εκπαιδευτικών στην επιμόρφωση
για τα νέα προγράμματα σπουδών και τα εκπαιδευτικά σενάρια που αναπτύχθηκαν στα πλαίσια της
επιμόρφωσης, τα οποία το διάστημα από το πέρας της επιμόρφωσης μέχρι πρόσφατα εφαρμόστηκαν στην πράξη.
Μέρος της υλοποίησης της δράσης υπήρξε ακόμη και η υλοποίηση των εργαστηρίων δεξιοτήτων. Τέλος η
συμμετοχή των συναδέλφων σε ποικίλα εκπαιδευτικά προγράμματα διαφόρων φορέων. Οι δράσεις υλοποιήθηκαν
μέχρι και το Μάιο του 2022, όπως είχε αρχικά σχεδιαστεί και πάντοτε ανάλογα με τον προγραμματισμό της
εκάστοτε δράσης ή διαγωνισμού. Οι πόροι που χρησιμοποιήθηκαν προήλθαν από τη σχολική επιτροπή και το
σύλλογο γονέων και κηδεμόνων του σχολείου μας, αλλά και από χορηγούς. Αξιοποιήθηκαν όλα τα υφιστάμενα
διαθέσιμα μέσα του εξοπλισμού και αναλωσίμων του σχολείου μας και κάποια επιπλέον που αποκτήθηκαν στη



διάρκεια της σχολικής χρονιάς. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι αποκτήθηκαν επιπλέον σταθεροί υπολογιστές,
υπολογιστές τάμπλετ, υπολογιστές μονής πλακέτας (μικροελεγκτές) και παρελκόμενά τους (αισθητήρες,
ενεργοποιητές, διατάξεις διασύνδεσης). Επίσης ενισχύθηκε η υποδομή τοπικού δικτύου με δρομολογητές σημεία
πρόσβασης ασύρματου δικτύου. Αποκτήθηκαν επίσης βιντεοπροβολείς, φωτοτυπικό-εκτυπωτής-σαρωτής,
φωτοτυπικό, φορτιστής μπαταριών και επαναφορτιζόμενες μπαταρίες, αναλώσιμα υλικά (χαρτί, μαρκαδόροι,
χρώματα, χαρτόνια, πινέλα, υλικά μακέτας, κόλες). Αξιοποιήθηκε επίσης υλικό από διάφορα εκπαιδευτικά
προγράμματα (μουσειοσκευές). Το βασικό ερευνητικό εργαλείο που δημιουργήθηκε από την ομάδα της δράσης
ήταν μία ρούμπρικα με τη μορφή ερωτηματολογίου που απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς. Η αποτίμηση της
αυτοαξιολόγησης της σχολικής μονάδας στον άξονα “Διδασκαλία, μάθηση και αξιολόγηση” υλοποιήθηκε με τη
σχεδίαση και υλοποίηση ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου από την ομάδα του άξονα αξιολόγησης. Οι συνάδελφοι
του σχολείου συμπλήρωσαν το ερωτηματολόγιο για τη συλλογή δεδομένων σχετικά με τις δραστηριότητές τους.
Κατόπιν η ομάδα δράσης επεξεργάστηκε τα δεδομένα για την αποτίμηση της δράσης. Υλικό από όλες τις
δραστηριότητες αναπαράχθηκε αλλά και δημιουργήθηκε ειδικά για να αναρτηθεί στη σχολική ιστοσελίδα για τη
διάχυση των αποτελεσμάτων στην τοπική και ευρύτερη σχολική κοινότητα. Επίσης πραγματοποιήθηκαν
βιντεοσκοπήσεις που αναρτήθηκαν σε γνωστή πλατφόρμα βίντεο στο διαδίκτυο. Οι μαθητές και οι μαθήτριές μας
συμμετείχαν επίσης σε εκπαιδευτικές εκδηλώσεις και επισκέψεις, σε εθνικούς και τοπικούς διαγωνισμούς και
μαθητικά συνέδρια.

Υλικό (παράθεση υπερσυνδέσμου)

https://forms.gle/eTBrWETnexhL5yT5A

Πρακτική 2

Άξονας

Συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε επιμορφωτικές δράσεις

Τίτλος Δράσης

Δια βίου μάθηση- Εκπαίδευση Ενηλίκων

Στόχος Βελτίωσης

Συμμετοχή σε κοινότητες μάθησης, ημερίδες και συνέδρια- αναβάθμιση του
διδασκαλίας
- Ποιοτική βελτίωση της διαδικασίας διδασκαλίας
- Ανταλλαγή καλών πρακτικών μάθησης, σε περίπτωση ειδικών εκπαιδευτικών
αναγκών
- Επιμόρφωση στην αξιοποίηση νέων τεχνολογιών και ψηφιακών μέσων και ένταξή
τους στη διαδικασία μάθησης
- Ανανέωση ενδιαφέροντος στο εργασιακό περιβάλλον
- Συνεργασία εκπαιδευτικών διαφόρων ειδικοτήτων
 



Ενέργειες Υλοποίησης

-

Υλικό (παράθεση υπερσυνδέσμου)

https://docs.google.com/presentation/d/100FsONEYSsu2Xkx2okg2mwhM1kZdfirM2hHKCxfXs-
c/edit?usp=drivesdk

Πρακτική 3

Άξονας

Σχέσεις μεταξύ μαθητών / μαθητριών

Τίτλος Δράσης

ΣΥΝβιώνω: Από το «εγώ» στο «εμείς»

Στόχος Βελτίωσης

Στόχοι:
Ο ευρύτερος σκοπός του Σχεδίου Δράσης είναι η ανάπτυξη Σχολικού Ήθους
με την καθιέρωση ενός εσωσχολικού αξιακού συστήματος, με επιμέρους
στόχους.
 Ενίσχυση του κοινωνικοπαιδαγωγικού ρόλου του σχολείου
o Προαγωγή των ανθρωπιστικών αρχών και αξιών.
o Ειρηνική διευθέτηση συγκρουσιακών καταστάσεων.
 Ενίσχυση της ενεργού συμμετοχής των μαθητών/-τριών:
o Καλλιέργεια της πολιτειότητας.
 Μείωση παραβατικών συμπεριφορών:
o Αντιμετώπιση της Σχολικής Βίας και του Σχολικού Εκφοβισμού.

Ενέργειες Υλοποίησης

Η υλοποίηση ξεκίνησε τον Ιανουάριο με την παρατήρηση/καταγραφή των χαρακτηριστικών των σχολικών
συγκρούσεων και τη διερεύνηση μέσω ερωτηματολογίου των στάσεων/αντιλήψεων των μαθητών/μαθητριών
αναφορικά με τον Σχολικό Εκφοβισμό. Παράλληλα, αναζητήσαμε φορείς οι οποίοι θα μπορούσαν να αναλάβουν
επιμορφωτικές δράσεις για εκπαιδευτικούς, μαθητές/μαθήτριες και γονείς-κηδεμόνες, και να προσφέρουν
καθοδήγηση. Για να διερευνήσουμε τις εναλλακτικές, παρακολουθήσαμε ενημερωτικές συναντήσεις για
προγράμματα καλλιέργειας ψυχοκοινωνικών δεξιοτήτων και διαχείρισης διαπροσωπικών σχέσεων στο σχολικό
περιβάλλον.

Τον Φεβρουάριο αποφασίστηκε η συνεργασία με τον φορέα «Αντιγόνη» για την εκπαίδευση των εκπαιδευτικών
στη Σχολική Διαμεσολάβηση και η συμμετοχή μας στο Πρόγραμμα ΠΡΟΘΕΣΥ. Ακολούθησε ενημέρωση του
Συλλόγου Διδασκόντων και ορίστηκε το πλαίσιο υλοποίησης των προγραμμάτων με αναφορά στα ευρήματα της



έρευνας που πραγματοποιήθηκε τον Ιανουάριο.

Στις αρχές Μαρτίου, υλοποιήθηκε εσπερίδα για τη διαχείριση από τους γονείς των διαπροσωπικών σχέσεων στο
σχολικό περιβάλλον με προσκεκλημένη ομιλήτρια την κα Μπίμπου-Νάκου Ιωάννα, καθηγήτρια στο ΠΤΔΕ-ΑΠΘ,
με ανοιχτή πρόσκληση προς εκπαιδευτικούς και γονείς-κηδεμόνες της Ανατολικής Θεσσαλονίκης. Με σκοπό την
καλύτερη οργάνωση και τη μεγιστοποίηση του αντίκτυπου, δημιουργήσαμε μια φόρμα καταγραφής ερωτημάτων,
τα οποία προωθήθηκαν στην ομιλήτρια ώστε η εισαγωγική παρουσίαση να προσαρμοστεί στις ανάγκες που
αποτυπώθηκαν στις ερωτήσεις.

Για την αντιμετώπιση του επιθετικού παιχνιδιού, το οποίο αποτελεί βασική αιτία συγκρούσεων σύμφωνα με την
έρευνα του Ιανουαρίου, αποφασίσαμε τη μεταφορά του μαθήματος της Θεατρικής Αγωγής στην αυλή, με σκοπό
την προώθηση δημιουργικών παιγνιωδών δραστηριοτήτων κατά της διάρκεια του διαλείμματος. Επίσης,
αποφασίστηκε να δοθεί έμφαση στην καλλιέργεια θετικών συμπεριφορών στη Φυσική Αγωγή ώστε να
ισχυροποιηθούν οι συνδέσεις με τον χώρο της αυλής, και υιοθετήθηκε κατά τη διάρκεια του διαλείμματος η
διεξαγωγή αγώνων στο γήπεδο του βόλεϊ όταν δύναται να υπάρχει επίβλεψη από εκπαιδευτικό στον
συγκεκριμένο χώρο. Επιπλέον, τον Απρίλιο υλοποιήσαμε μετακίνηση σε αθλητικά κέντρα όπου, με την
καθοδήγηση εκπαιδευτών, καλλιεργήθηκαν περαιτέρω θετικές συμπεριφορές στο παιχνίδι.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της χρονιάς, δόθηκε έμφαση στην εκπαίδευση για τη Δημοκρατία και την καθιέρωση ενός
ενδοσχολικού αξιακού συστήματος. Αρχικά, η ευαισθητοποίηση και η ενεργοποίηση της μαθητικής κοινότητας
επιδιώχθηκαν με βιωματικές δράσεις την Παγκόσμια Ημέρα ΑμεΑ και την Πανελλήνια Ημέρα κατά της Σχολικής
Βίας και του Εκφοβισμού, και δράσεις του Χαμόγελου του Παιδιού, του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, της
Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης και άλλων φορέων. Αναφορικά με τα γνωστικά αντικείμενα,
αξιοποιήθηκαν κυρίως η Θεατρική Αγωγή, τα Εικαστικά, η Φυσική Αγωγή, η Γλώσσα και τα Θρησκευτικά για την
προώθηση της αξίας της ενσυναίσθησης, της διαφορετικότητας, της συμπερίληψης και της συλλογικότητας.

Επίσης, υλοποιήθηκαν σχέδια στα Εργαστήρια Δεξιοτήτων με σκοπό την ενίσχυση της ενεργού συμμετοχής, των
ψυχοκοινωνικών δεξιοτήτων και της ομαδοσυνεργατικότητας. Η καλλιέργεια συνεργατικών και επικοινωνιακών
δεξιοτήτων αποτέλεσε βασική στόχευση των Ομίλων Κινηματογράφου/Φωτογραφίας και Παιχνιδιών με Κινητές
Τεχνολογίες, του προγράμματος «Κόμβοι Ψηφιακής Αφήγησης» του ΠΤΔΕ-ΑΠΘ, του προγράμματος «Εφαρμογή
της Μάθησης μέσω Σχεδιασμού στο μάθημα των Αγγλικών» και του ΠΡΟΘΕΣΥ, του ευρωπαϊκού ‘Climate
Detectives’, των eTwinning  και των Σχολικών Δραστηριοτήτων. Παράλληλα, η ενίσχυση της συνεργασίας και
της επικοινωνίας πραγματοποιήθηκε σε όλο το φάσμα των αντικειμένων ως δευτερεύων στόχος του σχεδιασμού.
Τέλος, με σκοπό την ανάδειξη των ατομικών δυνατοτήτων των μαθητών/μαθητριών και την ενίσχυση της
αυτοεκτίμησης, το σχολείο συμμετείχε σε διαγωνισμούς εικαστικής έκφρασης/δημιουργίας, δημιουργικής
γραφής, ορθογραφίας, ρομποτικής, κα.

Καθ’ όλη την υλοποίηση του Σχεδίου, επιδιώχθηκε η συνεχής ενημέρωση του Συλλόγου Διδασκόντων για τις
προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι εκπαιδευτικοί, συζητήθηκαν οι δράσεις που έγιναν για την αντιμετώπιση
προβληματικών καταστάσεων και προτάθηκαν περαιτέρω ενέργειες με αναφορά στα αποτελέσματα της
συμμετοχής μας σε επιμορφωτικές συναντήσεις. Συγκεκριμένα, δόθηκε έμφαση στη συλλογική συζήτηση σε
επίπεδο τάξης για τη διατύπωση κοινά αποδεκτών στόχων αναφορικά με τη συμπεριφορά στο σχολικό
περιβάλλον, και στην ειρηνική διευθέτηση συγκρούσεων με καθοδηγητή/διαμεσολαβητή τον εκπαιδευτικό.

Από τον Μάρτιο, θεσμοθετήθηκε χρόνος συνεργασίας των εκπαιδευτικών της τάξης για επίλυση προβλημάτων.
Σε αυτό το πλαίσιο, συζητήθηκε η αποτελεσματικότητα των πρακτικών που ακολουθήθηκαν σε συνδυασμό με τις
ιδιαίτερες συνθήκες του κάθε περιστατικού, καθώς και οι τροποποιήσεις που εφάρμοσαν οι εκπαιδευτικοί στις
διαδικασίες καθοδήγησης/διαμεσολάβησης.

Επίσης, επιδιώχθηκε η ενεργός εμπλοκή των γονέων και η ενίσχυση της συνεργασίας στην αντιμετώπιση
προβληματικών συμπεριφορών. Σε περίπτωση προβληματικής συμπεριφοράς, γινόταν άμεση ενημέρωση των
γονέων για το περιστατικό και πρόσκληση για περαιτέρω συζήτηση στον χώρο του σχολείου. Τέλος,
υλοποιήθηκαν από τους/τις εκπαιδευτικούς της τάξης διαδικτυακές συναντήσεις με θέμα τις προκλήσεις που
αντιμετωπίζουν στις σχέσεις των μαθητών/μαθητριών της τάξης, τις ενέργειες στις οποίες έχουν προβεί και τους
τρόπους συμβολής των γονέων-κηδεμόνων.



Υλικό (παράθεση υπερσυνδέσμου)

https://1dim-aei-thess.thess.sch.gr/blog/2022/06/20/ευαισθητοποίηση-και-
ενεργοποίηση-γι/

Πρακτική 4

Άξονας

Σχολείο και κοινότητα

Τίτλος Δράσης

THESS-ΣΧΟΛΕΙΟ

Στόχος Βελτίωσης

Η εκπαίδευση ως κοινωνικός οργανισμός αποκτά τα συγκριτικά του πλεονεκτήματα όταν συναντά τις
απαιτήσεις της κοινωνίας. Σύγχρονο σχολείο, δημοκρατικό, ελκυστικό αλλά και αποτελεσματικό είναι ένα
σχολείο ανοικτό στην κοινότητα. Η καλή σχέση, σύνδεση, σχολείου με την κοινότητα και την πραγματική ζωή
είναι μια τακτική απαραίτητη για την ολόπλευρη ανάπτυξη των μαθητών/τριών και μπορεί να επιτευχθεί με τους
παρακάτω στόχους:

α) Βελτίωση της φόρμας επικοινωνίας του σχολείου με τους γονείς και τους εξωτερικούς συνεργάτες.

β) Ενίσχυση του εθελοντισμού των παιδιών, των γονέων και των κοινωνικών φορέων προς το σχολείο.

γ) Προώθηση εξωστρέφειας στην τοπική και ευρύτερη κοινωνία, σε συνεργασία με τοπικά πολιτιστικά, αθλητικά
και επιστημονικά ιδρύματα.

δ) Ανάδειξη του προβλήματος της σχολικής στέγης, που ταλανίζει το σχολείο μας για πολλά χρόνια,
ενημερώνοντας τις αρμόδιες αρχές και ζητώντας την βοήθεια τους για την επίλυση του συγκεκριμένου
προβλήματος.

Ενέργειες Υλοποίησης

Κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους έγινε βελτίωση της ιστοσελίδας του σχολείου και ανάρτηση σε αυτήν των
δράσεων και των επαφών του σχολείου με την σχολική κοινότητα. Επίσης διοργανώθηκε από το σχολείο  η δράση
Open school για το τέλος  της σχολικής χρονιάς. Η δράση θα πραγματοποιηθεί σε τρεις ημέρες, λαμβάνοντας υπ'
όψη τα μέτρα για την πανδημία και τη στενότητα του χώρου, καθώς θα λάβει χώρα στην αυλή του σχολείου. Την
πρώτη ημέρα 6/6/2022 θα παρουσιαστούν οι Όμιλοι Αριστείας και θα δοθούν οι βεβαιώσεις συμμετοχής των
παιδιών σε αυτούς. Τη δεύτερη ημέρα 7/6/2022 , τα τμήματα Α1, Α2, Β1, Β2, και Γ2 θα παρουσιάσουν
κιναισθητικές και ψυχαγωγικές δράσεις υπό τη μορφή θεατρικών και μουσικοχορευτικών δρώμενων με τον
γενικό τίτλο "Ταξίδι στο Μπλε του Ουρανόυ και της Θάλασσας της Ελλάδας". Στόχος της εκδήλωσης είναι η
ανάπτυξη της επικοινωνίας, της συνεργασίας και η καλλιέργεια της δημιουργικότητας και του αισθητικού τους
κριτηρίου. Παράδειγμα για τα παιδιά αποτέλεσε η συνεργασία των εκπαιδευτικών όλων των ειδικοτήτων. Την
τρίτη ημέρα 8/6/2022, οι μαθητές των τμημάτων Γ1, Δ1, Δ2, Ε1 και Ε2, κάτω από δυο κεντρικά συνθήματα,
"Παίζω - παίζεις δεν με νοιάζει που διαφέρεις" και "Όλοι διαφορετικοί, όλοι ίσοι" θα παρουσιάσουν
μουσικοκινητικά δρώμενα που σχετίζονται με την ειρήνη και την αποδοχή της διαφορετικότητας. Επίσης θα



παρουσιαστούν παραδοσιακοί χοροί και παιχνίδια. Το Open School θα κλείσει στις 14/6/2022 με την γιορτή
Αποφοίτησης της Έκτης τάξης του σχολείου μας.

Υλικό (παράθεση υπερσυνδέσμου)

https://youtu.be/28OQTXjiNC4

Πρακτική 5

Άξονας

Συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα

Τίτλος Δράσης

Διατήρηση και ενημέρωση του ευρωπαϊκού και κοινωνικού προσώπου του σχολείου

Στόχος Βελτίωσης

   Να επιχειρηθεί η εξασφάλιση των προϋποθέσεων για την ένταξη των νέων συναδέλφων σε εθνικά και
ευρωπαϊκά προγράμματα, συνεργασίες μεταξύ σχολείων, ή προγράμματα ανοίγματος προς την κοινωνία
(ενδοσχολική επιμόρφωση).

Να έχουν οι συνάδελφοι μια συνεχή στήριξη κατά τη διάρκεια της συμμετοχής
τους σε προγράμματα ή στήριξη στην οργάνωση προγραμμάτων από τους ίδιους
Να αναζητηθούν νέοι συνεργάτες από άλλα σχολεία, της Θεσσαλονίκης, της
Ελλάδας και του Εξωτερικού.

 

Ενέργειες Υλοποίησης

Η Ομάδα δράσης προέβη στις εξής δράσεις, ξεκινώντας τις εργασίες της από τα μέσα Ιανουαρίου:

Δημιουργήθηκε αρχικό ερωτηματολόγιο με στόχο να διερευνηθεί η διάθεση
αλλά και η εμπειρία των εκπαιδευτικών του σχολείου μας σε σχέση με την
οργάνωση και διεξαγωγή Ευρωπαϊκών και εθνικών προγραμμάτων. Το
ερωτηματολόγιο δημιουργήθηκε στις 22/1 (Google forms) και μετά από την
επιμέλεια των μελών της Ομάδας διαμοιράστηκε ηλεκτρονικά στους/στις
εκπαιδευτικούς του σχολείου στις 15/2. Η ανάλυση του ερωτηματολογίου
ανέδειξε ότι αφενός υπήρχε ένα σημαντικό πλήθος εκπαιδευτικών με πολύ
μεγάλη εμπειρία στη διεξαγωγή προγραμμάτων διαφόρων τύπων, αφετέρου
υπήρχαν πολλοί εκπαιδευτικοί που δήλωσαν μικρή εμπειρία και επιθυμία να



επιμορφωθούν. Σε αδρές γραμμές καταγράφηκε ότι οι εκπαιδευτικοί του
σχολείου μπορούν να χωριστούν σε τρίτα, όπου το ένα τρίτο έχει υψηλή
εμπειρία σε προγράμματα, ένα τρίτο είναι άπειρο αλλά ενδιαφέρεται να
επιμορφωθεί κι ένα τρίτο δεν απάντησε στο ερωτηματολόγιο. 
Η ανάλυση του ερωτηματολογίου δημιούργησε την ανάγκη της ακριβούς
καταγραφής των προγραμμάτων που διεξήγαγαν οι συνάδελφοι στις τάξεις
τους. Δημιουργήθηκε ηλεκτρονικό έγγραφο Google Docs, στο οποίο οι
εκπαιδευτικοί καλούνταν να σημειώσουν το ονοματεπώνυμό τους, την τάξη
υλοποίησης, τον τίτλο του προγράμματος, τον τίτλο του φορέα και την πιθανή
διάρκειά του. Μετά από την επιμέλεια από τα μέλη της Ομάδας, το αρχείο
διαμοιράστηκε στις 16 Μαρτίου. Με τη συμπλήρωσή του διαφάνηκε ότι 13
εκπαιδευτικοί διεξάγουν προγράμματα, 13 εθνικά και 18 ευρωπαϊκά συνολικά.
Το έγγραφο παραδόθηκε για να μείνει στο αρχείο του σχολείου. 



Στη συνέχεια, η Ομάδα ξεκίνησε να διοργανώνει την επιμορφωτική της δράση.
Στις αρχές Απριλίου η ομάδα συνεδρίασε και αποφασίστηκε η προσπάθεια
διάχυσης της τεχνογνωσίας και αλληλοϋποστήριξης, όχι μόνο στα πλαίσια του
δικού μας σχολείου, αλλά και πέρα απ’ αυτό, εφόσον διαπιστώθηκε σημαντική
εμπειρία και τεχνογνωσία ανάμεσα στους εκπαιδευτικούς. Βάσει αυτού
αποφασίστηκε να επιχειρηθεί η δημιουργία δικτύου σχολείων. Σχεδιάστηκε
ιστότοπος με τίτλο «Δίκτυο Υποστήριξης Ευρωπαϊκών και Εθνικών
Προγραμμάτων» για να προωθήσει την αντίληψη της συνεργασίας σε σχέση με
τη διεξαγωγή προγραμμάτων. Στη συνέχεια ετοιμάστηκε ερωτηματολόγιο με
απεύθυνση σε διευθυντές και εκπαιδευτικούς άλλων σχολείων. Το
ερωτηματολόγιο δημιουργήθηκε στις 15/4 και δέχτηκε την επιμέλεια των μελών
της Ομάδας. Στη συνέχεια, με τη στήριξη της ΣΕΕ ΠΕ70, διαμοιράστηκε στις
18/5 και ταυτόχρονα οργανώθηκε ενημερωτική τηλεδιάσκεψη-πρόσκληση για τη
δημιουργία του δικτύου. Το ερωτηματολόγιο δέχτηκε 38 αποκρίσεις, το 86%από
δασκάλες/ους τάξεων, αγγλικής, γεργμανικών και πληροφορικής και το14%
από διευθυντές σχολείων. Το 84% απάντησε θετικά στη συμμετοχή τουσχολείου
του σε δίκτυο, με κύριο ενδιαφέρον στα eTwinning, Erasmus KA1 καιErasmus
KA2. Οι αποκρινόμενοι εκδήλωσαν ζωηρό ενδιαφέρον για διασχολική
επιμόρφωση, όπως επίσης το 49% ενδιαφέρεται και για την προσφορά
εισηγήσεων, παρουσιάσεων και εργαστηρίων από τη μεριά τους. Η
τηλεδιάσκεψη πραγματοποιήθηκε στις 23/5, με 5 ομιλήτριες, 2 ειδικότητας
ΠΕ70 από το σχολείο μας και τρεις (ειδικότητες, ΠΕ70, διευθύντρια, ΠΕ70 και
ΠΕ06) από άλλες σχολικές μονάδες.  Η συμμετοχή διευθυντών και
εκπαιδευτικών ως ενδιαφερόμενοι/ες για συμμετοχή στη δημιουργία δικτύου
σχολείων κρίνεται σημαντική. Παρουσιάστηκαν προγράμματα ΚΑ2, ΚΑ201,
eTwinning και Ομίλου και ακολούθησε συζήτηση - πρόσκληση για την εκκίνηση
των εργασιών του Δικτύου με το νέο σχολικό έτος. 

 

Υλικό (παράθεση υπερσυνδέσμου)

https://1dim-aei-thess.thess.sch.gr/blog/2022/06/20/δημιουργία-δικτύου-υποστήριξης-
ευρω/

Προτάσεις για αναγκαίες επιμορφώσεις

Θέμα 1

Άξονας



Συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα

Ειδικότερο Θέμα

Kρίνεται απαραίτητη η ενημέρωση του συνόλου των εκπαιδευτικών γύρω από
προγράμματα τύπου ΚΑ1, ΚΑ2, ΚΑ3 και των κανόνων και λειτουργιών που τα
διέπουν από επίσημο φορέα, προκειμένου το σχολείο μας να είναι σε θέση να ηγηθεί
του σχολικού δικτύου που επιθυμούμε να διοργανώσουμε.

Θέμα 2

Άξονας

Ηγεσία - Οργάνωση και διοίκηση της σχολικής μονάδας

Ειδικότερο Θέμα

Θεσμός των Σχολικών Συμβουλίων, Διαχείριση συγκρουσιακών καταστάσεων στο
σχολικό περιβάλλον


