
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 4ο Γυμνάσιο Κορίνθου είναι μια σχολική μονάδα που παραδοσιακά προσελκύει μεγάλο αριθμό μαθητών και
χωροταξικά δέχεται εγγραφές από 4 Δημοτικά Σχολεία της περιοχής (323 μαθητές την τρέχουσα σχολική
χρονιά). Δίνει έμφαση στη συμπερίληψη μαθητών που προέρχονται από χαμηλά κοινωνικά στρώματα (άνεργοι
γονείς με χαμηλό εκπαιδευτικό προφίλ), ιδιαίτερες κοινωνικές ομάδες (ρομά, παιδιά μεταναστών) ή έχουν
συγκεκριμένες μαθησιακές και ψυχοσυναισθηματικές δυσκολίες. Διαθέτει Τμήμα Ένταξης με 22 μαθητές που
λειτούργησε μόνο με μια ειδικότητα (ΠΕ02) αν και υπάρχει πρόβλεψη για 3 οργανικές θέσεις (και ΠΕ03, ΠΕ04).
Επιπλέον μια ημέρα την εβδομάδα επισκέπτονται το σχολείο Κοινωνική Λειτουργός και Ψυχολόγος που
συνεργάζονται άμεσα τόσο με τις 2 εκπαιδευτικούς της παράλληλης στήριξης όσο και του τμήματος Ένταξης και
τη Σύμβουλο Σχολικής Ζωής του σχολείου μας.   

 

Β. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Παιδαγωγική και μαθησιακή λειτουργία

Θετικά σημεία

Άξονας 1 (Δείκτης "ενίσχυση ήπιων και ψηφιακών δεξιοτήτων μαθητών") : αξιοποίηση της ψηφιακής εμπειρίας
μαθητών στην τηλεκπαίδευση, ενίσχυση της μαθησιακής εμπλοκής και παιγνιώδης μάθηση, καλλιέργεια ήπιων
και ψηφιακών δεξιοτήτων, ποικιλία δραστηριοτήτων και υποστήριξη από τη σχολική ηγεσία.

Άξονας 1 (Δείκτης "Υποστήριξη ένταξης ευάλωτων ομάδων μαθητών και μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές
ανάγκες") : Ένταξη των ευάλωτων ομάδων και μαθητών με ΕΕΑ στη σχολική κοινότητα. Ειδικότερα : Βελτίωση
της μαθησιακής επάρκειας και ψυχοκοινωνικής επάρκειας των μαθητών με ΕΕΑ, ενίσχυση της ενσυναίσθησης
των μαθητών και αποδοχή της διαφορετικότητας, εμπλοκή στο μάθημα, ενίσχυση αυτοπεποίθησης, βελτίωση
επίδοσης.

Άξονας 1 (Δείκτης "Προετοιμασία για συμμετοχή σε σχολικούς διαγωνισμούς, πολιτιστικές δράσεις") :
Κινητοποίηση των μαθητών, διαθεματική - επιστημονική συνεργασία (εμπλοκή πολλών ειδικοτήτων), ανταλλαγή
πληροφοριών και τεχνογνωσίας.

Άξονας 2 (Δείκτης Παρακολούθηση και μείωση της άτακτης / σποραδικής φοίτησης και σχολικής διαρροής) : δεν
υπήρξε σημαντικός αριθμός μαθητών που διέκοψαν τη φοίτηση (στοιχεία my school).

Άξονας 3 (Δείκτης "Υποστήριξη και ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των μαθητών / τριών") : περιορισμός των



συγκρούσεων, συνεργασία και ανάπτυξη φιλικών δεσμών, διαχείριση συναισθημάτων, αποδοχή
διαφορετικότητας, ενδιαφέρον για κοινές δράσεις. 

Άξονας 3 (Δείκτης "Διαμόρφωση κλίματος αλληλοσεβασμού, εμπιστοσύνης και σεβασμού της διαφορετικότητας")
: βελτίωση των σχέσεων μαθητών - εκπαιδευτικών, αποφυγή συγκρούσεων και εντάσεων.

Άξονας 3 (Δείκτης "Διαμόρφωση τρόπων διαχείρισης εντάσεων και συγκρούσεων") : αξιολόγηση της βίας από
τους ίδιους τους μαθητές και ευαισθητοποίησή τους για τρόπους πρόληψης της βίας. 

 

 

 

Σημεία προς βελτίωση

Άξονας 1 (Δείκτης "ενίσχυση ήπιων και ψηφιακών δεξιοτήτων μαθητών") : καθολικότερη συμμετοχή μαθητών,
διάχυση ψηφιακών δεξιοτήτων και καλών πρακτικών σε συναδέλφους.

Άξονας 1 (Δείκτης "Υποστήριξη ένταξης ευάλωτων ομάδων μαθητών και μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές
ανάγκες") : χρήση διαφοροποιημένης διδασκαλίας από όλους, στελέχωση Τ.Ε. από την έναρξη της σχολικής
χρονιάς, καθημερινή παρουσία ψυχολόγου και κοινωνικού λειτουργού στο σχολείο. Επίσης λόγω περιορισμένου
χρόνου στη δράση συμμετείχαν συγκεκριμένα τμήματα του σχολείου. Συστήνεται η συμμετοχή όλης της σχολικής
μονάδας με στόχο την ευρύτερη αποδοχή της διαφορετικότητας.

Άξονας 1 (Δείκτης "Προετοιμασία για συμμετοχή σε σχολικούς διαγωνισμούς, πολιτιστικές δράσεις") : κρίνεται
απαραίτητη η έγκαιρη συνεννόηση μεταξύ των διδασκόντων, ώστε να διευκολύνονται οι μετακινήσεις των
εμπλεκόμενων στις δράσεις μαθητών σε χώρους εκτός της σχολικής μονάδας. 

Άξονας 2 (Δείκτης Παρακολούθηση και μείωση της άτακτης / σποραδικής φοίτησης και σχολικής διαρροής) :
ενημέρωση μαθητών από εκπροσώπους φορέων για τα οφέλη της Τεχνικής Εκπαίδευσης (που προαπαιτεί την
ολοκλήρωση της Γ Γυμνασίου), επισκέψεις σε ΕΠΑΛ και Σχολές
Μαθητείας.

Άξονας 3 (Δείκτης "Υποστήριξη και ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των μαθητών / τριών") : επιμόρφωση σε
πρακτικές συνεργασίας, καλλιέργεια ενσυναίσθησης, ευελιξία ωρολογίου προγράμματος, αύξηση πολιτιστικών
κ.α. προγραμμάτων.

Άξονας 3 (Δείκτης "Διαμόρφωση κλίματος αλληλοσεβασμού, εμπιστοσύνης και σεβασμού της διαφορετικότητας")
: συνοπτική καταγραφή των κυριότερων σημείων - κανόνων του Εσωτερικού Κανονισμού και ανάρτησή τους σε
όλες τις αίθουσες, ενσωμάτωση προτάσεων μαθητών στο Εσωτερικό Κανονισμό. 

Άξονας 3 (Δείκτης "Διαμόρφωση τρόπων διαχείρισης εντάσεων και συγκρούσεων") : ύπαρξη παιδοψυχολόγων -
κοινωνιολόγων, περισσότερες ενημερώσεις από Δήμο και Σύλλογο Γονέων. 

 

 

 

 

Διοικητική λειτουργία



Θετικά σημεία

Άξονας 6 (Δείκτης "Διασφάλιση της εφαρμογής του σχολικού κανονισμού") : Η ανταπόκριση τόσο του Συλλόγου
Γονέων / Κηδεμόνων του σχολείου όσο και του 15μελούς και των 5μελών μαθητικών συμβουλίων για την
εξεύρεση λύσης υπήρξε καθοριστική. Συμπληρώθηκαν ανώνυμα 300 ερωτηματολόγια (σε σύνολο 323 μαθητών)
και εξήχθησαν σημαντικά συμπεράσματα σχετικά με τον εντοπισμό του προβλήματος, τα αίτια στα οποία
οφείλεται και τους τρόπους αντιμετώπισής του. 

Άξονας 7 (Δείκτης "Ενίσχυση σχέσεων και επιδίωξη συνεργασιών με φορείς") : Η συνεργασία του σχολείου με το
Παν/μιο Πελ/σου (Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής) ενισχύει την ανατροφοδότηση ως προς την
παρεχόμενη διδασκαλία και την επιλογή κατάλληλων μεθόδων και θα συνεχιστεί και για το επόμενο σχολικό
έτος (δειγματικές διδασκαλίες).

 

Σημεία προς βελτίωση

Άξονας 6 (Δείκτης "Διασφάλιση της εφαρμογής του σχολικού κανονισμού") : σύγκληση με την έναρξη της νέας
σχολικής χρονιάς του Σχολικού Συμβουλίου με πλήρη σύνθεση, όπως αυτή προβλέπεται από τη σχετική
νομοθεσία, συζητήσεις με τα 5μελή και το 15μελές μαθητικό συμβούλιο, το Σύλλογο διδασκόντων αλλά και το
Σύλλογο Γονέων προκειμένου να υπάρξει συντονισμός όλων των εμπλεκομένων για την αντιμετώπιση του
συγκεκριμένου προβλήματος. 

Άξονας 7 (Δείκτης "Ενίσχυση σχέσεων και επιδίωξη συνεργασιών με φορείς") : παρακολούθηση και
ανατροφοδότηση από συναδέλφους παρεμφερών ειδικοτήτων και συζήτηση για αδυναμίες και θετικά σημεία,
ενίσχυση σχέσεων του σχολείου με το πρόγραμμα "Πόλεις που μαθαίνουν" του Παν/μίου Πελ/σου.

Επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών

Θετικά σημεία

Άξονας 9 (Δείκτης "Συμμετοχή σε εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα") : Βελτίωση της εικόνας του προαυλίου,
ανταπόκριση των μαθητών και των εκπαιδευτικών στην τροφοδοσία των κάδων, επιτυχής επικοινωνία με την
Εταιρία ΑΦΗΣ και εξασφάλιση ειδικού κάδου ανακύκλωσης μπαταριών για το σχολείο.

Σημεία προς βελτίωση

Άξονας 9 (Δείκτης "Συμμετοχή σε εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα") : Βελτίωση της επαφής με φορείς,
ενίσχυση της συμμετοχής του σχολείου και σε άλλα εθνικά δίκτυα, βελτίωση της συμμετοχής του σχολείου σε
ευρωπαϊκά δίκτυα. Προτείνονται ακόμη : 1. Να ενεργοποιηθεί ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων ώστε να
εμπλακεί - συμμετέχει στις ενέργειες του σχολείου. 2. Να ενημερωθούν οι τοπικοί φορείς για τις δράσεις του
σχολείου ώστε να συνεργαστούν και να διευρυνθεί το πρόγραμμα ανακύκλωσης και σε άλλα υλικά (π.χ.
κομποστοποίηση, τηγανέλαια). 3. Η συμμετοχή του σχολείου στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus "Παιγνιώδης
Εισαγωγή στην Μάθηση που Βασίζεται στο Παιχνίδι" που θα ολοκληρωθεί το 2024. 

 

Γ. ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Λειτουργία



Παιδαγωγική και μαθησιακή λειτουργία
Αριθμός Δράσεων που υλοποιήθηκαν
7
Άξονες στους οποίους υλοποιήθηκαν Δράσεις ) 
Διδασκαλία, μάθηση και αξιολόγηση
Διδασκαλία, μάθηση και αξιολόγηση
Διδασκαλία, μάθηση και αξιολόγηση
Σχολική διαρροή - φοίτηση
Σχέσεις μεταξύ μαθητών / μαθητριών και εκπαιδευτικών
Σχέσεις μεταξύ μαθητών / μαθητριών και εκπαιδευτικών
Σχέσεις μεταξύ μαθητών / μαθητριών και εκπαιδευτικών
Λειτουργία
Διοικητική λειτουργία
Αριθμός Δράσεων που υλοποιήθηκαν
2
Άξονες στους οποίους υλοποιήθηκαν Δράσεις ) 
Ηγεσία - Οργάνωση και διοίκηση της σχολικής μονάδας
Σχολείο και κοινότητα
Λειτουργία
Επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών
Αριθμός Δράσεων που υλοποιήθηκαν
1
Άξονες στους οποίους υλοποιήθηκαν Δράσεις ) 
Συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα

Παρατηρήσεις / Σχόλια

Σημαντικότερα αποτελέσματα των Δράσεων

Άξονας 1 (Δείκτης "Ενίσχυση ήπιων και ψηφιακών δεξιοτήτων μαθητών") : αναβάθμιση της ιστοσελίδας του
σχολείου και η εκμάθηση χρήσης ψηφιακών εφαρμογών και εργαλείων στην Πληροφορική και στα φιλολογικά
μαθήματα, δημιουργία ψηφιακών τεχνουργημάτων, διευρυμένη συμμετοχή στην ασύγχρονη μάθηση, καλλιέργεια
πνεύματος συνεργασίας, δημιουργικότητας, ευγενούς άμιλλας (προγράμματα και διαγωνισμοί) και ανάπτυξη
κουλτούρας ψηφιακής μάθησης. Έγινε επίσης μια απόπειρα διασχολικής συνεργασίας, επιδιώχθηκε η συχνότερη
και αμεσότερη επικοινωνία και αλληλεπίδραση καθηγητών και μαθητών και διαπιστώθηκε η θετική στάση των
περισσότερων μαθητών στην επέκταση των ΤΠΕ σε όλα τα μαθήματα. 

Άξονας 1 (Δείκτης "Υποστήριξη ένταξης ευάλωτων ομάδων μαθητών και μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές
ανάγκες") : Αναλυτικότερα, οι μαθητές με ΕΕΑ ή ευάλωτοι μαθητές ενισχύθηκαν αποτελεσματικά και
ωφελήθηκαν τόσο σε μαθησιακό όσο και σε ψυχοκοινωνικό επίπεδο. Πιο συγκεκριμένα, εντοπίστηκε μεγαλύτερη
εμπλοκή στη μαθησιακή διαδικασία, ενίσχυση των ελλειμματικών περιοχών, βελτίωση της επίδοσης και
ενίσχυση της αυτοπεποίθησης. Παράλληλα
παρατηρήθηκε μεγαλύτερη ενσυναίσθηση και αποδοχή της διαφορετικότητας στους μαθητές



της σχολικής μονάδας, με αποτέλεσμα την ομαλή ένταξη μαθητών με ΕΕΑ στην ομάδα των
συνομηλίκων και την μείωση των μεταξύ τους συγκρούσεων.  

Άξονας 1 (Δείκτης "Προετοιμασία για συμμετοχή σε σχολικούς διαγωνισμούς, πολιτιστικές δράσεις") : πολλοί
μαθητές ενεπλάκησαν στη δράση, εξωστρέφεια, αλληλεπίδραση σχολείου - τοπικής κοινωνίας (Δήμος,
Περιφέρεια, Ενορία) και υλική ενίσχυσή του, ευγενή άμιλλα με συμετοχή σε διαγωνισμούς, ανάπτυξη
δημιουργικών δεξιοτήτων (κινηματογραφικές ταινίες, δημιουργική γραφή). Ηθική στήριξη του ΣΔ από τη Δ/νση
της σχολικής μονάδας, οικονομική αρωγή εκ μέρους του Δήμου Κορινθίων και της Περιφέρειας Πελ/σου σε
επίπεδο υλικοτεχνικού εξοπλισμού, ανταπόκριση τοπικών φορέων (Μικρασιατική Στέγη Συνοικισμού Κορίνθου,
Κέντρο Νεότητας Ι. Ν. Κοιμήσεως Θεοτόκου) στο αίτημα του σχολείου για παροχή αρχειακού υλικού και
ιστορικών κειμηλίων. 

Άξονας 2 (Δείκτης Παρακολούθηση και μείωση της άτακτης / σποραδικής φοίτησης και σχολικής διαρροής) : δεν
υπήρξε σημαντικός αριθμός μαθητών που διέκοψαν τη φοίτηση.

Άξονας 3 (Δείκτης "Υποστήριξη και ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των μαθητών / τριών") : αύξηση του
ενδιαφέροντος και της  συμμετοχής των μαθητών σε κοινές δραστηριότητες, ανάπτυξη δεξιοτήτων συνεργασίας
(π.χ. δίκαιη κατανομή των εργασιών μέσα στην ομάδα),  αποδοχή της διαφορετικότητας και μείωση των
φαινομένων σχολικού ανταγωνισμού.

Άξονας 3 (Δείκτης "Διαμόρφωση κλίματος αλληλοσεβασμού, εμπιστοσύνης και σεβασμού της διαφορετικότητας")
: περιορισμός των εντάσεων ανάμεσα σε μαθητές και καθηγητές και δημιουργία καλύτερου κλίματος
εμπιστοσύνης.  

Άξονας 3 (Δείκτης "Διαμόρφωση τρόπων διαχείρισης εντάσεων και συγκρούσεων") : Οι μαθητές κατανόησαν τα
βαθύτερα προβλήματα της βίας, αξιολόγησαν τις αιτίες και τα αποτελέσματα, ευαισθητοποιήθηκαν περισσότερο
για το θέμα πρόληψης της βίας. 

Άξονας 6 (Δείκτης "Διασφάλιση της εφαρμογής του σχολικού κανονισμού") : Άτυπη συνάντηση και συζήτηση με
το Σύλλογο Γονέων / Κηδεμόνων και τον εκπρόσωπο του 15μελούς μαθητικού συμβουλίου του σχολείου μας όπου
συνεκτιμήθηκε η γνώμη όλων των μαθητών του σχολείου (οι οποίοι κλήθηκαν να συμπληρώσουν ανώνυμα ένα
σχετικό ερωτηματολόγιο). Η συζήτηση κατέληξε συμπερασματικά : α). στην ανάγκη πρόσληψης σχολικού
φύλακα, β). στη βελτίωση της περίφραξης του περιβάλλοντος χώρου του σχολείου και γ). στην τοποθέτηση νέων
αυτόματων συρόμενων πορτών ασφαλείας (αυτό ήδη έχει δρομολογηθεί). Να σημειωθεί ότι δεν κατέστη δυνατή η
σύγκληση του Σχολικού Συμβουλίου καθώς δεν παρευρέθη ο εκπρόσωπος του Δήμου παρόλο που το σχολείο
απηύθυνε πρόσκληση σε όλα τα οριζόμενα από το Νόμο μέλη.

Άξονας 7 (Δείκτης "Ενίσχυση σχέσεων και επιδίωξη συνεργασιών με φορείς") : παρακολούθηση 4ωρων
μαθημάτων από 6 συνολικά φοιτητές του Παν/μίου Πελοποννήσου και πραγματοποίηση ωριαίας διδασκαλίας
από τους ίδιους. 

Άξονας 9 (Δείκτης "Συμμετοχή σε εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα") : ευαισθητοποίηση μαθητών, απόκτηση
κάδου ανακύκλωσης μπαταριών.

 

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΤΕΚΜΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ :

Βιβλίο Πράξεων Συλλόγου Διδασκόντων και Δ/ντή, Ιστοσελίδα 4ου Γυμνασίο Κορίνθου, My school, Εσωτερικός
Κανονισμός Λειτουργίας, Ερωτηματολόγια, Ημερολόγιο σχολικής ζωής, Φωτογραφικό υλικό από δράσεις και
εκδηλώσεις, Βεβαιώσεις συμμετοχής σε προγράμματα, Ανακοινώσεις και προσκλήσεις σε δράσεις του σχολείου,
Έργα μαθητών, Αρχείο του σχολείου, Αλληλογραφία του σχολείου. 

Δυσκολίες που παρουσιάστηκαν

Άξονας 1 (Δείκτης "ενίσχυση ήπιων και ψηφιακών δεξιοτήτων μαθητών") : έλλειψη διδακτικού χρόνου,



τεχνογνωσίας, ψηφιακού εξοπλισμού μαθητών, περιορισμένη αλληλεπίδραση και συνεργασία στα ψηφιακά
περιβάλλοντα, απροθυμία μερίδας μαθητών για αξιοποίηση των ΤΠΕ σε άλλα μαθήματα εκτός αυτού της
Πληροφορικής, απουσίες λόγω covid.

Άξονας 1 (Δείκτης "Υποστήριξη ένταξης ευάλωτων ομάδων μαθητών και μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές
ανάγκες") : Μη στελέχωση του Τμήματος Ένταξης του σχολείου από ειδικό παιδαγωγό θετικών επιστημών
(μαθηματικό ή φυσικό), με αποτέλεσμα οι μαθητές με ΕΕΑ να μην
υποστηρίζονται καθόλου στα θετικά μαθήματα αλλά μόνο στα φιλολογικά. Η ψυχολόγος και η κοινωνική
λειτουργός του σχολείου βρίσκονταν στο σχολείο μόνο μία φορά την εβδομάδα, καθώς τις υπόλοιπες μέρες
συνεργάζονταν με άλλα (4) τέσσερα σχολεία. Για τις ανάγκες ενός σχολείου με μεγάλο δυναμικό μαθητών
απαιτείται η καθημερινή παρουσία τους στο σχολείο. Έγινε προσπάθεια από τα μέλη της ομάδας για υλοποίηση
προγράμματος σχετικά με την ψυχοκοινωνική επάρκεια των μαθητών από το Κέντρο πρόληψης των εξαρτήσεων
και προαγωγής της ψυχικής υγείας "Δίολκος" το οποίο πραγματοποιεί σχετικά προγράμματα σε σχολικές
μονάδες της Κορινθίας. Ωστόσο, λόγω του χρόνου επικοινωνίας με τον φορέα (μετά τα Χριστούγεννα) και του
φόρτου εργασίας, δεν κατέστη εφικτή η υλοποίηση. Συστήθηκε την επόμενη χρονιά το σχολείο να αιτηθεί
νωρίτερα τη σχετική συνεργασία.

Άξονας 1 (Δείκτης "Προετοιμασία για συμμετοχή σε σχολικούς διαγωνισμούς, πολιτιστικές δράσεις") :
δυσκαμψία ωρολογίου προγράμματος που δεν επέτρεπε την εύκολη μετακίνηση των μαθητών από το ένα
αντικείμενο στο άλλο. 

Άξονας 2 (Δείκτης Παρακολούθηση και μείωση της άτακτης / σποραδικής φοίτησης και σχολικής διαρροής) :
δυσκολία στη δια ζώσης επικοινωνία με γονείς και αδυναμία οργάνωσης επισκέψεων και ενημερωτικών
εκδηλώσεων λόγω covid, δυσκολία επικοινωνίας με γονείς - κηδεμόνες ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, έλλειψη
ενημέρωσης και προκατάληψη μαθητών για το Τμήμα Ένταξης αλλά και για εναλλακτικούς τρόπους συνέχισης
των σπουδών μετά το Γυμνάσιο. 

Άξονας 3 (Δείκτης "Υποστήριξη και ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των μαθητών / τριών") : ο φόρτος εργασίας
των μαθητών και οι εξωσχολικές τους δραστηριότητες, ο όγκος της διδακτέας ύλης, ο ελλιπής ψηφιακός
γραμματισμός, ο ανεπαρκής ηλεκτρονικός εξοπλισμός των μαθητών και οι συχνές απουσίες των μελών των
ομάδων λόγω πανδημίας.

Άξονας 3 (Δείκτης "Διαμόρφωση κλίματος αλληλοσεβασμού, εμπιστοσύνης και σεβασμού της διαφορετικότητας")
: η συστέγαση με άλλο σχολείο (Λύκειο) όπου εφαρμόζει τους δικούς του κανονισμούς. 

Άξονας 3 (Δείκτης "Διαμόρφωση τρόπων διαχείρισης εντάσεων και συγκρούσεων") : ελλιπής παρουσία
ψυχολόγου και κοινωνικού λειτουργού στο σχολείο (μόνο μια ημέρα την εβδομάδα), λίγες σχετικά ενημερώσεις
από Διευθυντή και Σύλλογο λόγω φόρτου εργασίας. 

Άξονας 6 (Δείκτης "Διασφάλιση της εφαρμογής του σχολικού κανονισμού") : στο Σχολικό Συμβούλιο που
συγκλήθηκε δε συμμετείχε εκπρόσωπος του Δήμου παρά το γεγονός ότι είχε προσκληθεί από το σχολείο. Αυτό δεν
επέτρεψε η σύγκληση του θεσμοθετημένου αυτού οργάνου να έχει έναν επίσημο χαρακτήρα και να αποσπάσουμε
την επίσημη δέσμευση της δημοτικής αρχής ότι θα συμβάλλει στην επίλυση του προβλήματος. 

Άξονας 7 (Δείκτης "Ενίσχυση σχέσεων και επιδίωξη συνεργασιών με φορείς") : Δεν υπήρξε κάποιο ιδιαίτερο
πρόβλημα. Οι φοιτητές φάνηκαν αγχωμένοι στη διάρκεια της δειγματικής τους διδασκαλίας.

Άξονας 9 (Δείκτης "Συμμετοχή σε εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα") : αδυναμία συγκρότησης ομάδων και
επίσκεψη φορέων για επιμόρφωση (λόγω των ειδικών συνθηκών λειτουργίας εν μέσω της πανδημίας Covid19),
αδυναμία προγραμματισμού λόγω μακροχρόνιας απουσίας μαθητών και εκπαιδευτικών από νόσηση Covid19,
δυσκολία υλοποίησης λόγω πίεσης του Προγράμματος Σπουδών.

 

 



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

Προτάσεις για αναγκαίες επιμορφώσεις

Θέμα 1

Άξονας

Διδασκαλία, μάθηση και αξιολόγηση

Ειδικότερο Θέμα

Αναδείχθηκε η ανάγκη για διαρκή επιμόρφωση και επαγγελματική ανάπτυξη όσων
εκπαιδευτικών του σχολείου επιθυμούν να εξειδικευτούν στην ηλεκτρονική μάθηση
και κυρίως στην παιδαγωγική αξιοποίηση των ψηφιακών μέσων.

Θέμα 2

Άξονας

Ηγεσία - Οργάνωση και διοίκηση της σχολικής μονάδας

Ειδικότερο Θέμα

Σχολικό περιβάλλον και θέματα ασφαλείας : ο επικεφαλής της Αστυνομικής
Διεύθυνσης της περιοχής θα μπορούσε να προτείνει τρόπους αντιμετώπισης όχι μόνο
του προβλήματος της παρουσίας εξωσχολικών (που έθεσε το συγκεκριμένο σχέδιο
δράσης) αλλά και γενικότερα να ευαισθητοποιήσει την εκπαιδευτική κοινότητα σε
θέματα ασφαλείας.

Θέμα 3

Άξονας

Διδασκαλία, μάθηση και αξιολόγηση

Ειδικότερο Θέμα

Επιμόρφωση εκπαιδευτικών και ενημέρωσή τους για την αποτελεσματική
υποστήριξη των μαθητών με ΕΕΑ από ΚΕΔΑΣΥ (πρόσκληση ειδικού παιδαγωγού ή



ψυχολόγου), συνεργασία με ΕΔΥ και Κέντρο Πρόληψης ΔΙΟΛΚΟ. Διανομή
ερωτηματολογίου στην αρχή της σχολικής χρονιάς που θα διερευνά των στάση των
μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.


