
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 μας είναι νεοϊδρυθέν και λειτουργεί σε ένα παλαιό αλλά λειτουργικό, τουλάχιστον για το ξεκίνημά
του, κτήριο, δωρεά ομογενών της περιοχής.  Ευρίσκεται σε ένα άνετο, ήσυχο και όμορφο φυσικό περιβάλλον στην
περιοχή της Προσύμνης Αργολίδας

Δέχεται μαθητές, κατόπιν εισαγωγικών εξετάσεων, από ολόκληρη την Περιφερειακή Ενότητα Αργολίδας.

Κατά τον πρώτο χρόνο λειτουργίας του φοίτησαν 19 μαθητές. Η καλή φήμη που γρήγορα απέκτησε, αλλά και το
κενό στο χώρο της εκπαίδευσης που φαίνεται ότι κάλυψαν  τα αντικείμενα και το πλαίσιο λειτουργίας  του,
έκανε το σχολείο μας να βλέπει το μέλλον με αισιοδοξία, καθώς μετά την ολοκλήρωση των εισαγωγικών
εξετάσεων διαπιστώνεται ότι  κατά τη νέα σχολική χρονιά θα λειτουργήσει με  δύο πλήρη τμήματα γενικής
παιδείας και με τις τρεις κατευθύνσεις στην Α΄ τάξη .

Εντονο είναι επίσης το εκπεφρασμένο ενδιαφέρον για τις κατατακτήριες εξετάσεις του Σεπτεμβρίου για την
κάλυψη των κενών θέσεων της επερχόμενης Β΄ τάξης.

Στο πλαίσιο του  παιδαγωγικού του ρόλου, το έργο του σχολείου μας είναι προσανατολισμένο στην ολόπλευρη
ανάπτυξη και έκφραση της προσωπικότητας των μαθητών, προσφέροντας πολλαπλές ευκαιρίες για ατομική,
κοινωνική, πολιτιστική και κυρίως αισθητική ανάπτυξη και εξέλιξη των ταλέντων τους.

"Εξωστρέφεια, Συνεργασία, Ελευθερία, Εμπνευση και Δημιουργία" ειναι οι λέξεις που χαρακτηρίζουν
συνθηματικά την κουλτούρα του σχολείου μας.

Για την πραγμάτωση των παραπάνω στόχων, αναλαμβάνουμε πρωτοβουλίες και υλοποιούμε συστηματικά
πολυποίκιλες εξωστρεφείς δράσεις.
Ορισμένες  από αυτές ευελπιστούμε ότι θα έχουν συνέχεια και θα αποτελέσουν "θεσμό" και ιδιαίτερο
χαρακτηριστικό για  το σχολείο μας.

Μεγάλη και ισχυρή είναι η υποστήριξη και η βοήθεια που δεχόμαστε από την τοπική και την ευρύτερη κοινωνία
(σε όλα τα επίπεδα).
Περισσότερες πληροφορίες για το σχολείο μας στην ιστοσελίδα μας: https://gym-kall.arg.sch.gr/

Β. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Παιδαγωγική και μαθησιακή λειτουργία



Διδασκαλία, μάθηση και αξιολόγηση

(Αξιολόγηση: 4)

 

Υπήρξε συνεργασία μεταξύ των εκπαιδευτικσών διαφόρων ειδικοτήτων για ολόπλευρη και από διαφορετική
οπτική γωνία προσέγγιση της γνώσης. 

Στο  πλαίσιο αυτό υπήρξε διάχυση καλών πρακτικών διδασκαλίας μεταξύ των συναδέλφων του σχολείου και
συνεργασία  αντιμετώπισης των προβλημάτων που προέκυψαν.

Εφαρμοστηκαν ερευνητικά μοντέλα και  ομαδοσυνεργατικές διεργασίες μάθησης σε αρκετά αντικείμενα, στον
βαθμό βέβαια που η επιμόρφωση και ο διατιθέμενος χρόνος  των εκπαιδευτικών το επέτρεπαν.
Έγιναν αρκετές διδακτικές επισκέψεις  σε χώρους όπου καλλιεργήθηκαν ή υπηρετούνται οι Τέχνες και αρκετά
μαθήματα έλαβαν χώρα στο "φυσικό τους χώρο".

Ειδικότερα τώρα, οι εκπαιδευτικοί του σχολείου προετοιμάζουν, εν γένει, σε αρκετά ικανοποιητικό βαθμό τη
διδασκαλία τους σε εβδομαδιαία και ημερήσια βάση.
Στο πλαίσιο αυτού του προγραμματισμού καθορίζονται ατομικά και συλλογικά μέσα από τη λειτουργία των
συντονιστικών των ειδικοτήτων, οι διδακτικοί στόχοι των μαθημάτων και οι τρόποι επίτευξής τους, π.χ.
στρατηγικές διδασκαλίας και οργάνωσης της τάξης, τα μέσα διδασκαλίας, ο προγραμματισμός του αναγκαίου
διδακτικού χρόνου, οι μέθοδοι αξιολόγησης των μαθητών κλπ. Ανατίθενται εργασίες και ασκήσεις στους
μαθητές, υπάρχει έλεγχος σχετικά με την εκπόνησή τους, παρουσίαση και συζήτηση στην τάξη του περιεχομένου
τους, ανατροφοδότηση της εκπαιδευτικής πράξης μέσω αυτών και αξιολόγηση.

 

Σχολική διαρροή - φοίτηση

(Αξιολόγηση: 4)

 

Στο σχολείο μας δεν υπάρχει μαθητική διαρροή. 
Η φοίτηση των μαθητών υπήρξε κανονική εκτός από τις απουσίες που οφείλονταν σε ασθένεια ή λόγω των
περιοριστικών μέτρων της πανδημίας.
Η φοίτηση παρακολουθείται πολύ στενά από το σχολείο με αποτέλεσμα να μην έχουμε φαινόμενα μαθητών που
κινδύνεψαν να χάσουν τη χρονιά τους από μεγάλο αριθμό απουσιών. Υπάρχει στενή συνεργασία και τηλεφωνική
επικοινωνία σε περίπτωση απουσίας μαθητών μας  με τους γονείς/οικογένειές τους .

Σχέσεις μεταξύ μαθητών / μαθητριών

(Αξιολόγηση: 4)

 

Το σχολείο μας δέχεται μαθητές από σχολεία μιας ευρύτερης περιοχής (ολόκληρη την Περιφερειακή Ενότητα
Αργολίδας). Από διάφορα κοινωνικά και οικονομικά στρώματα. 
Τους μαθητές μας τους ενώνει ένα κοινό χαρακτηριστικό, το ταλέντο τους και η αγάπη τους για τις τέχνες. 
Ωστόσο δεν γνωρίζονται μεταξύ τους ενώ τα περιβάλλοντα και οι προκείμενες εμπειρίες σε πολλές περιπτώσεις
είναι εντελώς διαφορετικές.  Αυτό υπήρξε, κατά την έναρξη τουλάχιστον λειτουργίας του σχολείο ένα
"πρόβλημα".  Αυτό διαγνώστηκε γρήγορα και το σχολείο μας ανέλαβε "Δράση" όπως φαίνεται σε ξεχωριστή



ενότητα της Έκθεσης παρακάτω. 
Οι σχέσεις των μαθητών μας πλέον είναι άριστες. Το κλίμα έχει  βελτιωθεί σημαντικά και σε αυτό βοήθησε,
εκτός της εξωτερικής βοήθειας που λάβαμε από τους αρμόδιους θεσμούς, και η εμπλοκή των ίδιων των μαθητών 
και του θεσμικού οργάνου εκπροσώπησής τους στη διαδικασία "εξομάλυνσης".
Περισσότερες λεπτομέρειες αναφέρονται πάρακάτω στην αποτίμηση της σχετικής Δράσης .

Σχέσεις μεταξύ μαθητών / μαθητριών και εκπαιδευτικών

(Αξιολόγηση: 4)

 

Οι σχέσεις μεταξύ μαθητών και εκπαιδευτικών ήταν άψογες. Υπήρξε θετικό κλίμα μεταξύ του συνόλου των
εκπαιδευτικών  και των μαθητών μας (παρόλο που ο χρόνος παραμονής των εκπαιδευτικών στο σχολείο μας
ήταν μικρός, λόγω διάθεσής τους για συγκεκριμένες ώρες  στο σχολείο μας) κτίστηκε σιγά - σιγά και με
μεθοδικότητα κλίμα εμπιστοσύνης  και καλλιεργήθηκε ένα άνετο και με ευελιξία ευχάριστο μαθησιακό
περιβάλλον.

Σχέσεις σχολείου - οικογένειας

(Αξιολόγηση: 3)

 

Η επικοινωνία μεταξύ σχολείου και οικογένειας υπήρξε ικανοποιητική και αρκετά δημιουργική. Παρά την
πανδημία και τους περιορισμούς που υπήρξαν, υπήρξε διαρκής επικοινωνία με τις οικογένειες των μαθητών μας
όπου και όποτε χρειαστηκε. Χρησιμοποιήθηκαν όλα τα διαθέσιμα μέσα ώστε να καλλιεργηθεί η απαιτούμενη
συνεργασία με τους γονείς και κηδεμόνες. 
Ωστόσο εκτιμούμε ότι θα μπορούσαμε να διοργανώσουμε περισσότερες δράσεις για την περαιτέρω ανάπτυξη
δημιουργικής συνεργασίας και σχέσης εμπιστοσύνης  μαζί τους (συναντήσεις, δράσεις εκτός ωραρίου
λειτουργίας του σχολείου, εκδηλώσεις, επιμορφώσεις κτλ).

Θετικά σημεία

Η διάχυση καλών πρακτικών μεταξύ των συναδέλφων του σχολείου και η διάθεσή τους για  βελτιωση του
παρεχόμενου έργου.

Η εξωστρέφεια που επιδείξαμε και η συμμετοχή σε δράσεις εντός και εκτός σχολείου.
Το θετικό κλίμα μεταξύ μαθητών-εκπαιδευτικών και κοινωνίας.

Η βελτίωση των επιδόσεων και η καλλιέργεια μαθησιακού περιβάλλοντος.

Η θετική διάθεση και κουλτούρα του συνόλου των εμπλεκόμενων μερών του σχολείου για την βελτίωση των
διαδικασιών μάθησης.

Η συνεργασία με γειτονικό μας σχολείο και με το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου με την από κοινού διοργάνωση
και υλοποίηση δράσεων και εκδηλώσεων.

Ο μεγάλος αριθμός εκπαιδευτικών επισκέψεων και η ενσωμάτωσή τους σε γνωστικά αντικείμενα του
προγράμματος σπουδών.

Η ηθική και υλική βοήθεια και υποστήριξη φίλων του σχολείου για τον εκσυγχρονισμό της υλικοτεχνικής
υποδομής, των συνθηκών λειτουργίας  και του περιβάλλοντος του σχολείου.



 

 

Σημεία προς βελτίωση

Καλύτερη διαμόρφωση των χώρων διδασκαλίας ωστε να ευνοείται η ομαδοσυνεργατική και μαθητοκεντρική
διδασκαλία.
Πιο έγκαιρη στελέχωση του σχολείου στα μαθήματα ειδικότητας. Σε αυτή την κατεύθυνση θα βοηθούσε η παροχή
κινήτρων για  την κάλυψη των ολιγόωρων μαθημάτων όπου τώρα καλύπτονται με τον θεσμό των ωρομισθίων
(θεσμός ο οποίος εκτιμούμε ότι λειτουργεί προβληματικά).

Ίδρυση  περισσότερο κατάλληλων Εργαστηρίων  (Φυσικών Επιστημών, Χορού, Θεάτρου και Κινηματογράφου)
Διαμόρφωση του αύλειου χώρου και δημιουργία χώρου αθλοπεδιών (Καλαθοσφαίριση -Πετοσφαίριση)
Δημιουργια χώρου "Δημιουργικής απασχόλησης" με πνευματικά παιχνίδια τύπου Σκάκι κτλ.

Δημιουργία συνεργαστικών χώρων μάθησης και σύγχρονης ηλεκτρονικής βιβλιοθήκης.

Υλοποίηση περισσότερων δράσεων και εκδηλώσεων εντός του σχολείου.

Διοικητική λειτουργία

Ηγεσία - Οργάνωση και διοίκηση της σχολικής μονάδας

(Αξιολόγηση: 4)

 

Η διοίκηση του σχολείου όραμα για την λειτουργία και τους στόχους του σχολείου. Το όραμα αυτό διαρκώς
εμπλουτίζεται και συνδιαμορφώνεται  ανάλογα με τις ανάγκες και δυνατότητες της σχολικής κοινότητας και της
ευρύτερης κοινωνίας. Επιπλέον η διοίκηση:

Φροντίζει για την εξεύρεση πόρων και τρόπων υλοποίησης του οράματος και
των στόχων του σχολείου.
Η διοίκηση, ο διευθυντής και όλα τα όργανα λήψης των αποφάσεων
ανταποκρίνονται στην άμεση λήψη αποφάσεων για την καλλιέργεια και την
διατήρηση  θετικού-συνεργατικού κλίματος και ευνοικού μαθησιακού
περιβάλλοντος  στο σχολείο.
Η διοίκηση προγραμματίζει, σχεδιάζει  και υλοποιεί τις αποφάσεις του
σχολείου με ηρεμία και συνέπεια.
Λειτουργεί δημοκρατικά, σεβόμενη τον αντίλογο και την άποψη της μειοψηφίας.
Αξιοποιεί το προσωπικό βάση των ιδιαίτερων ικανοτήτων του.
Ενθαρρύνει όλα τα μέλη να εκφράζουν την γνώμη τους και να συμμετέχουν
ενεργά στο διάλογο για την διαμόρφωση του οράματος του σχολείου καθώς και 
στην λήψη των αποφάσεων για την υλοποίησή του.
Είναι ενθαρρυντική και υποστηρικτική στις προσπάθειες και τις απαιτήσεις του
δύσκολου έργου των εκπαιδευτικών της Σχολικής Μονάδας.
Δίνει αρκετό χώρο για ανάπτυξη και υλοποίηση πρωτοβουλιών εκ μέρους των



εκπαιδευτικών. Υποστηρίζει τις ιδέες και τα οράματα των εκπαιδευτικών.
Προβλέπει για την επάρκεια και την λειτουργικότητα του σχολείου σε όλα τα
επίπεδα.
Προσαρμόζει τις οδηγίες των ανωτέρων στις απαιτήσεις, τα δεδομένα και τις
δυνατότητες  του σχολείου.
Βρίσκεται σε διαρκή επικοινωνία και αγαστή συνεργασία με τα σχολεία της
περιοχής αναζητώντας τρόπους για συνεργασία και ανάπτυξη κοινών δράσεων
και διάχυσης καλών πρακτιικών.
Νιάζεται για όλη την σχολική κοινότητα  και "ακούει" ο,τιδήποτε προκύψει σε
κάθε μέλος της.

 

Σχολείο και κοινότητα

(Αξιολόγηση: 4)

 

Συνεργαζόμαστε με τους φορείς της τοπικής κοινωνίας, συζητούμε για το όραμα και τους στόχους του σχολείου
μας, ενημερωνόμαστε για το δικό της όραμα και αναζητούμε τρόπους υλοποίησης των στόχων και του οράματός
μας.

Το σχολείο μας υπήρξε από την πρώτη ώρα λειτουργίας του εξωστρεφές και ανοικτό στην τοπική και ευρύτερη
κοινωνία. Ανταποκριθήκαμε θετικά σε κάθε εξωτερικό ερέθισμα ή κάλεσμα. Αυτό έχει σαν  αποτέλεσμα την
αγαστή συνεργασία και συνέργιες μεταξύ του σχολείου και της ευρύτερης κοινότητας.

Συμμετέχουμε σε δράσεις και εκδηλώσεις που σκοπό είχαν την ανάδειξη της τοπικής ιστορίας και του
πολιτισμού.

Προσκαλέσαμε αρκετούς "σημαντικούς" πολίτες της ευρύτερης περιοχής, ενώ παράλληλα λάβαμε μέρος σε
δρώμενα και δράσεις που σκοπό είχαν την επικοινωνία των μαθητών μας με τα τοπικά ήθη,  την τοπική ιστορία,
την κοινωνία και την παράδοση. Όλα αυτά εντός και εκτός σχολικού ωραρίου, (συμμετοχή σε δράσεις άλλων
φορέων, εκκλησιασμοί, εορτασμοί, τοπικές εκδηλώσεις κτλ)

Ενημερώνουμε τακτικά την ιστοσελίδα μας για την ενημέρωση του κοινού. Διατηρούμε επίσης σελίδα στα μέσα
κοινωνικής δικτύωσης για δημιουργική επικοινωνία και άμεσο διάλογο με το ευρύτερο κοινό αλλά και τους 
"φίλους"  του σχολείου μας.

Η τοπική κοινότητα έχει αγκαλιάσει το σχολείο μας και υποστηρίζει  το όραμά μας όχι μόνο ηθικά αλλά και
υλικά, προσφέροντάς μας αρκετά εφόδια που διευκολύνουν την λειτουργία και την υλοποίηση των επιμέρους
στόχων μας. Η στάση της  αυτή λειτουργεί  υποστηρικτικά ως ηθική αναγνώριση και  επιβράβευση των επίπονων
προσπάθειών μας.

Θετικά σημεία

Η εμπειρία του διευθυντή σε θέσεις ευθύνης και οι μεταπτυχιακές του σπουδές στην οργάνωση και δικοίκηση
των εκπαιδευτικών μονάδων καθώς και το όραμά του για τη λειτουργία  και τους στόχους του σχολείου.

Η γνώση και το ενδιαφέρον της διοίκησης για τα σύγχρονα αποτελεσματικά παιδαγωγικά συστήματα και
μοντέλα διοίκησης της Σχολικής Μονάδας.



Η θετική στάση και προσφορά της τοπικής κοινωνίας για την βελτίωση της λειτουργίας του σχολείου.

Η θετική στάση  και η εξωστρέφεια της πλειονότητας των διδασκόντων απέναντι στις προσπάθειες τηε
διοίκησης για εκσυγχρονισμό και βελτίωση των υποδομών και της δημοκρατικής λειτουργίας του σχολείου.

Σημεία προς βελτίωση

Η μερική  απροθυμία ελάχιστων  εκπαιδευτικών του σχολείου, ίσως και λόγω  έλλειψης χρόνου ή λόγω της
αξιοποίησης τοςυ από τα  άλλα σχολεία που υπηρετούν,  να εμπλακούν σε δραστηριότητες που δε σχετίζονται
άμεσα με τα διδακτικά τους καθήκοντα.   Παρατηρείται μια  τάση για αποφυγή ή μετάθεση για το μέλλον
παρεμβάσεων που θα οδηγούσαν, ενδεχομένως, σε σημαντικές αλλαγές που θα βελτίωναν την 
αποτελεσματικότητα  και την καθημερινότητα του σχολείου.

Η ανάγκη για διευθέτηση καθημερινών "γραφειοκρατικού τύπου" απαιτήσεων, σε βάρος του σχεδιασμού και
προγραμματισμού.

Τοποθέτηση μόνιμου εκπαιδευτικού προσωπικού που να καλύπτει επαρκώς τις ανάγκες του σχολείου.

Γραμματειακή υποστήριξη και μείωση της γραφειοκρατίας.

Αποσαφήνιση και ενημέρωση του συνόλου των εμπλεκομένων μερών για διάφορες έννοιες ωστε να γίνουν
αποδεκτές και να αποφεύγονται οι χωρίς πραγματική βάση φόβοι και παρεξηγήσεις.

Περισσότερα κίνητρα επαγγελματικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών ώστε να υπάρχει διαρκής ενεργή εμπλοκή 
στα δρώμενα και το όραμα του σχολείου. Να αισθάνονται ότι αυτό που κάνουν είναι "δικό τους" χωρίς διαρκή 
καθοδήγηση του διευθυντή ή των "ανωτέρων".

Συμμετοχή του σχολείου σε δίκτυο σχολείων για την ανταλλαγή απόψεων και την διάχυση καλών πρακτικών.

Επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών

Συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε επιμορφωτικές δράσεις

(Αξιολόγηση: 2)

 

Το σχολείο μας συμμετείχε στο πλαίσιο της Δράσης που υλοποίησε για την διαμόρφωση θετικών συμπεριφορών 
των μαθητών μας, σε επιμόρφωση σχετικα με την αντιμετώπιση προβληματικών συμπεριφορών μαθητών.
Ωστόσο η ολιγόωρη παραμονή των εκπαιδευτικών στο σχολείο, λόγω μερικής τους διάθεσης  και για
συγκεκριμένες μέρες και ώρες την εβδομάδα στο σχολείο μας, δεν μας επέτρεψε, σε συνάρτηση και με τις
προτεραιότητες που είχαμε ως νεοϊδρυθέν σχολείο, να αναπτύξουμε περισσότερες δράσεις για την
επαγγελματική ανάπτυξη.

Συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα

(Αξιολόγηση: 2)

 



Το σχολείο μας, λόγω των ιδιαιτεροτήτων του και του μικρού αριθμού φοιτώντων μαθητών, δεν συμμετείχε σε
εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα.

Θετικά σημεία

Η θετική στάση των εκπαιδευτικών για περαιτέρω επιμόρφωση και επαγγελματική ανάπτυξη.

Σημεία προς βελτίωση

Τοποθέτηση μόνιμου προσωπικού στο σχολείο μας και διοργάνωση επιμορφωτικών δράσεων  και δράσεων
επαγγελματικής ανάπτυξης  με συγκεκριμμένη στόχευση (ανάλογη των αναγκών και απαιτήσεων των
εκπαιδευτικών μας) εντός του σχολείου, με πρακτική εξάσκηση και εργαστήρια.

Συμμετοχή του σχολείου σε εθνικά και  ευρωπαϊκά προγράμματα.

Γ. ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Λειτουργία
Παιδαγωγική και μαθησιακή λειτουργία
Αριθμός Δράσεων που υλοποιήθηκαν
1
Άξονες στους οποίους υλοποιήθηκαν Δράσεις ) 
Σχέσεις μεταξύ μαθητών / μαθητριών
Λειτουργία
Διοικητική λειτουργία
Αριθμός Δράσεων που υλοποιήθηκαν
0
Άξονες στους οποίους υλοποιήθηκαν Δράσεις
-
Λειτουργία
Επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών
Αριθμός Δράσεων που υλοποιήθηκαν
0
Άξονες στους οποίους υλοποιήθηκαν Δράσεις
-

Παρατηρήσεις / Σχόλια

Βαθμός επίτευξης των στόχων που είχαν τεθεί

4 = Πλήρως



Σημαντικότερα αποτελέσματα των Δράσεων

Ως προς τα αποτελέσματα της Δράσης αυτά μπορούν να συνοψιστούν ως ακολούθως:

α) Ευαισθητοποίηση και ενεργητική εμπλοκή των μαθητών/τριών του σχολείου σε όλα τα στάδια υλοποίησης της
Δράσης, ανάληψη πρωτοβουλιών και ανάπτυξη υπευθυνότητας

β) Συνειδητοποίηση εκ μέρους των μαθητών/τριών του σχολείου του προβλήματος της σχολικής βίας, ενημέρωση
των μαθητών/τριών αναφορικά με τα είδη του σχολικού εκφοβισμού και κατανόηση των αιτιών και των
επιπτώσεών του αλλά και των τρόπων αντιμετώπισης ή περιορισμού του φαινομένου αυτού.

γ) Ανάπτυξη στους μαθητές/τριες του σχολείου θετικών στάσεων και συμπεριφορών. Καλλιέργεια
 ενσυναίσθησης και αυτοελέγχου μέσω του διαλόγου και δραστηριοτήτων βιωματικού χαρακτήρα.

δ) Προστασία ευάλωτων μαθητών/τριών με την ενεργοποίηση προς την κατεύθυνση αυτή των ίδιων των
συμμαθητών τους

ε) Βελτίωση των σχέσεων των μαθητών/τριών, σημαντικός περιορισμός φαινομένων συγκρούσεων ή
περιστατικών περιθωριοποίησης μαθητών.

στ) Αρμονική εν γένει, παρά τους περιορισμούς της πανδημίας,  συνεργασία και επικοινωνία γονέων και
εκπαιδευτικών.

Δυσκολίες που παρουσιάστηκαν

Οι περισσότερες δυσκολίες που παρουσιάστηκαν είχαν σχέση με τους περιορισμούς λόγω της επιδημίας Covid.

Έτσι, δεν ήταν εύκολο να διοργανωθούν εισηγήσεις και παρουσιάσεις ειδικών και δια ζώσης επιμορφωτικές
εκδηλώσεις στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς. Ανασταλτικός επιπλέον παράγοντας υπήρξε ο ελάχιστος
ελεύθερος χρόνος των μαθητών/τριών λόγω των σχολικών υποχρεώσεών τους όπως επίσης και οι απαιτήσεις του
αναλυτικού προγράμματος που δεν άφηνε πολλά περιθώρια παρεκκλίσεων.

Ανασταλτικό επίσης παράγοντα έπαιξε η ολιγόωρη παραμονή αρκετών συναδέλφων εκπαιδευτικών στο σχολείο
μας λόγω των υποχρεώσεων τους και απέναντι σε άλλα σχολεία που ασκούσαν τα διδακτικά τους καθήκοντα.

Ακόμα μια άλλη δυσκολία υπήρξε στον προγραμματισμό και την εξεύρεση κατάλληλου και ικανού χρόνου  για τη
διενέργεια εξειδικευμένων προγραμμάτων από τους εμπλεκόμενους φορείς στη διεξαγωγή της Δράσης λόγω του
υπερβολικού φόρτου εργασίας τους και της αναγκαίας συμμετοχής τους σε αντίστοιχες δράσεις άλλων σχολείων
της περιοχής ευθύνης τους.

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

Προτάσεις για αναγκαίες επιμορφώσεις

Θέμα 1

Άξονας

Διδασκαλία, μάθηση και αξιολόγηση



Ειδικότερο Θέμα

α) Η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στη διαδικασία της Σχολικής Διαμεσολάβησης/
Σχολικού Διαμεσολαβητή.

Θέμα 2

Άξονας

Συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε επιμορφωτικές δράσεις

Ειδικότερο Θέμα

Βιωματικές και συμμετοχικές εκπαιδευτικές τεχνικές

Θέμα 3

Άξονας

Σχέσεις σχολείου - οικογένειας

Ειδικότερο Θέμα

Επιμόρφωση των γονέων πάνω στα θέματα της σχολικής βίας, του εκφοβισμού για
την πρόληψη και αντιμετώπιση τυχόν προβληματικών και παραβατικών
συμπεριφορών των μαθητών/τριών μας.

Θέμα 4

Άξονας

Σχέσεις μεταξύ μαθητών / μαθητριών

Ειδικότερο Θέμα

Πρόληψη και αντιμετώπιση φαινομένων σχολικής βίας και εκφοβισμού


