
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 6/θεσιο 12ο Δημοτικό Σχολείο Καλαμάτας κατά το σχολικό έτος 2021-2022 λειτούργησε ως 7/θεσιο με δύο
τμήματα στην Γ΄ τάξη και με συνολικό αριθμό μαθητών 94. Και φέτος αιτήθηκε εκ μέρους της Διεύθυνσης του
σχολείου ο επανακαθορισμός των ορίων της σχολικής περιφέρειας καθώς η ύπαρξη του αθλητικού χώρου της
Τέντας, το γήπεδο του Μεσσηνιακού και του Μπαχράμη και τέλος η λειτουργία του Πανεπιστημίου που έχει
ωθήσει πολλούς ιδιοκτήτες να μετατρέψουν τα σπίτια τους σε φοιτητικές κατοικίες, έχει συρρικνώσει το
μαθητικό δυναμικό. Η απάντηση που δόθηκε ήταν αρνητική με την παρατήρηση ότι τα δύο τελευταία χρόνια
αναφορικά με τις εγγραφές στην Α΄τάξη, το σχολείο σημειώνει αυξητική τάση.

  Το μέγεθος των αιθουσών διδασκαλίας, οι οποίες χρησιμοποιήθηκαν στο σύνολό τους, επέτρεψε στους
εκπαιδευτικούς να διευθετήσουν τα θρανία με τον προσφορότερο τρόπο τηρώντας πάντα το υγειονομικό
πρωτόκολλο καθώς και την τρέχουσα σχολική χρονιά η πανδημία έθεσε τα περιοριστικά της μέτρα.

  Η μεγάλη έκταση του προαύλιου χώρου έδωσε τη δυνατότητα να τηρηθεί ένα και μόνο ωράριο διαλειμμάτων
καθώς υπήρχε χώρος που οριοθετήθηκε για κάθε τάξη χωρίς να αναμειγνύονται οι μαθητές. Αυτό διευκόλυνε
σημαντικά τη σχολική καθημερινότητα και την παιδαγωγική διαδικασία καθώς δεν ενοχλούνταν οι μαθητές που
έκαναν μάθημα από το θόρυβο που θα προκαλούσαν οι υπόλοιποι που θα έκαναν διάλειμμα.

  Για την αποφυγή συγχρωτισμού μαθητών κατά την προσέλευση ορίστηκε οι μαθητές να κατευθύνονται στην
αίθουσα διδασκαλίας τους και να κάνουν εκεί προσευχή με τον εκπαιδευτικό που είχε μάθημα μαζί τους, ενώ
κατά την αποχώρηση αλλά και τα διαλείμματα λειτούργησαν τρεις πόρτες είσοδοι- έξοδοι του κτηρίου
συγκεκριμένες για κάθε τάξη. Οι γονείς στο σχόλασμα μπορούσαν να πάρουν τους μαθητές από 4 πόρτες
αποχώρησης με υπεύθυνο εκπ/κο σε κάθε μία.

  Η κτηριακή υποδομή δέχτηκε παρεμβάσεις αλλά το πρόβλημα της μόνωσης  της οροφής -που παραμένει το κύριο
πρόβλημα- με αποτέλεσμα να τρέχουν νερά σε αίθουσα διδασκαλίας και να αποτελεί πηγή παραπόνων,
εξακολουθεί να υφίσταται.



  Η σχολική χρονιά 2021-2022 χαρακτηρίστηκε από μακροχρόνιες απουσίες εκπαιδευτικών και μαθητών λόγω
νόσησής τους από τον κορωνοϊό ή νόσησης ατόμων που διαβίωναν μαζί τους οπότε και κρινόταν απαγορευτική η
προσέλευσή τους στο σχολείο. Σημειώθηκε και αναστολή λειτουργίας τμήματος για μία εβδομάδα. Σε αυτόπρέπει
να προσθέσουμε την αρνητική συγκυρία μη στελέχωσης του σχολείου εγκαίρως από τη Δ/νσηΠ.Ε.Ν.Μεσσηνίας
εκπαιδευτικών ειδικοτήτων στη θέση άλλων που ενώ είχαν τοποθετηθεί δημιούργησαν κενά(μη αποδοχή
διορισμού, παραίτηση, θάνατος). Αυτό βέβαια επιβάρυνε μόνο το Σύλλογο Διδασκόντων καθώς τακενά
καλύπτονταν πάντα εκ των ενόντων και επιβάρυνε τη γραφειοκρατία καθώς για τη λειτουργία του σχολείου
συντάχθηκαν και εγκρίθηκαν 6 Ωρολόγια Προγράμματα. Στα μέσα Φεβρουαρίου τοποθετήθηκε ο τελευταίος
εκπαιδευτικός .

  Το ολοήμερο σχολείο λειτούργησε κανονικά. Προσφέρθηκε ενισχυτική διδασκαλία σε μαθητές που είχαν
σχετική γνωμάτευση  από το ΚΕΔΑΣΥ. Στο σχολείο υπηρετούσε εκπαιδευτικός παράλληλης στήριξης,
εκπαιδευτικός ιδιωτικής παράλληλης στήριξης και Σχολικός Νοσηλευτής ως υποστήριξη μαθητή με πρόβλημα
υγείας.

  Η β΄ξένη γλώσσα που διδάχτηκε σε Ε΄ και Στ ΄ τάξη ήταν τα Γαλλικά.

  Οι εκπαιδευτικές επισκέψεις και δράσεις που είχαν προγραμματιστεί από τους εκπαιδευτικούς των τάξεων
στην αρχή του σχολικού έτους  υλοποιήθηκαν με τις απαραίτητες αλλαγές στο χρονοδιάγραμμα λόγω covid19 σε
πολύ μεγάλο ποσοστό και πρόσφεραν στους μαθητές τα παιδαγωγικά τους οφέλη.

  Στην πρώτη απογευματινή συνάντηση εκπαιδευτικών και γονέων /κηδεμόνων που πραγματοποιήθηκε στην αρχή
της σχολικής χρονιάς μοιράστηκε ο σχολικός κανονισμός που ενημέρωνε γονείς και μαθητές για τον τρόπο
λειτουργίας της σχολικής μας μονάδας. Για τους μαθητές αφιερώθηκε διδακτικός χρόνος για την κατανόηση και
ανάγκη εφαρμογής του σχολικού κανονισμού.

Υλοποιήθηκαν τρία σχέδια δράσης ένα σε κάθε λειτουργία: Παιδαγωγική και μαθησιακή: " Σχέσεις μεταξύ
μαθητών/τριών" Τίτλος: " Βελτίωση των σχέσεων μεταξύ των μαθητών",Διοικητική: "Σχολείο και κοινότητα"
Τίτλος: Άνάπτυξη σχολικής ιστοσελίδας" Επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών: " Συμμετοχή των
εκπαιδευτικών σε επιμορφωτικές δράσεις" Τίτλος: " Εκπαιδευτικές δράσεις και προγράμματα"

Η ιστοσελίδα του σχολείου ήταν πάντα ενημερωμένη.

Το σχολείο μας συμμετείχε στο πρόγραμμα "Σχολικά γεύματα" με 85 μαθητές.

Το κυλικείο δε λειτούργησε.

Από την αρχή του σχολικού έτους στο σχολείο εργάζονταν δύο καθαρίστριες με βάρδιες 9:00-12:00 η μία και
13:00-16:30 η άλλη.

Δυστυχώς ούτε και φέτος αποφύγαμε τις καταστροφές που προκαλούν εξωσχολικοί στο κτήριο του σχολείου
κατά τις απογευματινές ώρες. Γι΄αυτό το λόγο και προσπαθήσαμε να έχουμε μια συνάντηση με το Δήμαρχο, η
οποία εκκρεμεί.

Β. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Παιδαγωγική και μαθησιακή λειτουργία

Θετικά σημεία

Τα θετικά σημεία της παιδαγωγικής και μαθησιακής λειτουργίας είναι πολλά και ενθαρρυντικά για την
παρεχόμενη εκπαίδευση στη σχολική μας μονάδα.

Οι εκπαιδευτικοί που στελέχωσαν φέτος το σχολείο μας με δύο από αυτούς να αποκτούν οργανική θέση είναι
έμπειροι και διαθέτουν αυξημένα προσόντα καθώς οι περισσότεροι έχουν μεταπτυχιακές σπουδές,



μετεκπαιδεύσεις και δεύτερα πτυχία. Είναι ψηφιακά εγγράμματοι, χρησιμοποιούν με ευχέρεια την τεχνολογία,
τολμούν νέες μεθόδους διδασκαλίας. Είναι φιλομαθείς και επιδιώκουν την επιμόρφωση. Είναι επικοινωνιακοί
και διατηρούν άριστες σχέσεις με τους γονείς/κηδεμόνες.

Σε ό,τι αφορά στην υλικοτεχνική υποδομή του σχολείου μπορεί να χαρακτηριστεί ως άριστη από την άποψη της
επάρκειας ηλεκτρονικών μέσων ( Η/Υ, βιντεοπροβολείς, εκτυπωτές), εποπτικών μέσων και αναλώσιμων υλικών.

Οι αίθουσες διδασκαλίας επιτρέπουν την άνετη χωροταξική τοποθέτηση των μαθητών με διαφορετικούς τρόπους
( μετωπικά, σε ομάδες, σε πι, κατά μόνας) ανάλογα με τη μέθοδο διδασκαλίας που χρησιμοποιεί ο εκπαιδευτικός 
και επιτρέπει τη δημιουργία γωνιών αποσυμπίεσης και χαλάρωσης.

Η αίθουσα της σχολικής βιβλιοθήκης είναι ιδανική για ποικίλου είδους δραστηριότητες  και υλοποίηση ομαδικών
εργασιών.

Το προαύλιο του σχολείου είναι εξαιρετικά μεγάλο και επιτρέπει στους μαθητές κάθε τάξης να έχουν το δικό
τους χώρο για διάλειμμα.

Η υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων , οι συμμετοχές σε διαγωνισμούς,  οι δραστηριότητες που
σχεδιάστηκαν και έδωσαν την ευκαιρία στους μαθητές να έρθουν σε επαφή με τη φύση λειτούργησαν για τους
μαθητές ως κίνητρα μάθησης.

Η ομόνοια και η συνεργασία μεταξύ των μελών του συλλόγου διδασκόντων αλλά και με τη Διεύθυνση του
σχολείου, οι παιδαγωγικές συναντήσεις, η ανταλλαγή καλών πρακτικών, ο διαμοιρασμός της γνώσης από αυτούς
που είχαν εξειδίκευση σε κάποιον τομέα και οι φιλικές σχέσεις που αναπτύχθηκαν, η διάθεση για επίλυση όποιου
προβλήματος αναδυόταν, η υπευθυνότητα των εκπαιδευτικών διευκόλυνε την σχολική καθημερινότητα.

Οι άριστες  οι σχέσεις των εκπαιδευτικών με τους μαθητές και τους γονείς/κηδεμόνες τους τηρώντας  επιμελή
και οργανωμένη επικοινωνία και συνεργασία διευκόλυναν την πρόοδο των μαθητών.

Σημεία προς βελτίωση

Υπολείπονται να εφαρμοστούν καθολικά και πλήρως οι δράσεις που έχουν σχεδιαστεί για την ελαχιστοποίηση
των συγκρούσεων και την καλλιέργεια της ικανότητας επίλυσης των διαφορών μεταξύ των μαθητών με ειρηνικό
τρόπο.

Σε αυτή την κατεύθυνση η παρουσία ψυχολόγου – κοινωνικού λειτουργού που θα συνεργάζεται με τους μαθητές
του σχολείου και τις οικογένειές τους κρίνεται αναγκαία.

Απαραίτητη κρίνεται επίσης η συγκρότηση και λειτουργία τμήματος ένταξης για το οποίο έχει κατατεθεί αίτημα.

Διοικητική λειτουργία

Θετικά σημεία

Ο οργανωμένος και μεθοδικός τρόπος  διεύθυνσης και λειτουργίας του σχολείου για τη διασφάλιση μαθητών και
εκπαιδευτικών είναι σίγουρα στα θετικά σημεία της διοικητικής λειτουργίας. Η ασφάλεια των μαθητών αποτελεί
το πρώτιστο μέλημά μας και έχει ληφθεί μέριμνα ώστε όλοι οι εκπαιδευτικοί από την έναρξη της σχολικής
χρονιάς να έχουν πλήρη γνώση του πώς λειτουργεί η σχολική μονάδα. Με ενημέρωση στα mail τους αλλά και
βιβλιοδετημένες βρίσκονται οι οδηγίες για τα καθήκοντα των εφημερευόντων, τον τρόπο λειτουργίας του
ολοήμερου σχολείου ώστε να τηρείται κοινή στάση από τους υπεύθυνους εκπαιδευτικούς, τον τρόπο εκκένωσης
του  κτηρίου σε περίπτωση σεισμού. Με την εγγραφή των μαθητών στο σχολείο δηλώνεται και η προτίμηση
πόρτας αποχώρησης για να γνωρίζει ο εφημερεύοντας από ποια πόρτα αποχωρεί ο κάθε μαθητής και ποιος τον
συνοδεύει, δίνεται το έγγραφο συγκατάθεσης δημοσίευσης φωτογραφίας σε έντυπο ή ηλεκτρονικό τύπο,
υπογράφεται η έγκριση μετακίνησης για εκκλησιασμό και δίνεται Βεβαίωση απουσίας που πρέπει να
προσκομηθεί συμπληρωμένη από το γονέα κάθε φορά που ο μαθητής απουσιάζει. Μοιράζεται ο σχολικός



κανονισμός που αφορά στους γονείς ώστε  η συνεργασία μαζί τους να χαρακτηρίζεται από σαφήνεια και
διαφάνεια και βέβαια ο σχολικός κανονισμός που αφορά στους μαθητές και γίνεται αντικείμενο συζήτησης και
επεξεργασίας. Τέλος σε περίπτωση πρόωρης αποχώρησης από το σχολείο ο ενήλικας που συνοδεύει το μαθητή
που αποχωρεί υπογράφει Υπεύθυνη Δήλωση. Σε περίπτωση απεργίας γίνεται σύμπτυξη ωραρίου αλλά οι μαθητές
 αποχωρούν με συνοδεία ενήλικα ακόμα κι στο τέλος του σχολικού ωραρίου έχουν δηλώσει ότι φεύγουν μόνοι
του. Διαφορετικά παραμένουν επιβλεπόμενοι στο σχολείο μέχρι τη λήξη του σχολικού ωραρίου.

Η άψογη συνεργασία των μελών του Συλλόγου Διδασκόντων συμβάλλει στη δημιουργία θετικού κλίματος στη
σχολική μονάδα και έτσι μπορεί να βρεθεί μια λύση για κάθε πρόβλημα. Με παιδαγωγικές συναντήσεις στα
μεγάλα διαλείμματα και ανταλλαγή απόψεων πάνω σε εκπαιδευτικά θέματα, με ανταλλαγή καλών πρακτικών, οι
εκπαιδευτικοί στοχεύουν προς την ίδια κατεύθυνση. 

Το κοινό όραμα και η προσπάθεια για την αναβάθμιση της εκπαιδευτικής διαδικασίας προς όφελος των μαθητών
του σχολείου μόνο θετικά μπορεί να αξιολογηθεί.

Η επικοινωνία με Φορείς και Υπηρεσίες που είναι αρμόδιες για την επίλυση προβλημάτων που αντιμετωπίζει το
σχολείο κατά καιρούς ως ζωντανός οργανισμός είναι συχνότατη, έγγραφη και αναλυτική. Η Διεύθυνση του
σχολείου φροντίζει έγκαιρα να απευθύνεται στην αρμόδια αρχή και προσπαθεί να δίνει λύσεις στα ζητήματα που
προκύπτουν ακόμα κι αν ο αρμόδιος φορέας δεν ανταποκριθεί.

Η εξωστρέφεια της σχολικής μονάδας ως θέση, με αναρτήσεις στην ιστοσελίδα του σχολείου προς ενημέρωση
όλων , με συνεργασίες και συμμετοχές σε διαγωνισμούς με διακρίσεις ενδυναμώνει τους μαθητές , προσδίδει
γόητρο και  συμβάλλει στην εδραίωση μιας καλής φήμης.

Σημεία προς βελτίωση

Η αύξηση της κρατικής επιχορήγησης για την κάλυψη των εξόδων του σχολείου είναι επιβεβλημένη.Η χαμηλή
χρηματοδότηση από τη Σχολική Επιτροπή του Δήμου δεν επιτρέπει να γίνουν αγορές που θα βοηθούσαν στην
αναβάθμιση της παιδαγωγικής διαδικασίας ( τοποθέτηση διαδραστικών πινάκων σε όλες τις αίθουσες) και το
χειρότερο όλων είναι η καθυστέρηση από πλευράς Τεχνικών Υπηρεσιών να διευθετήσει αιτήματα που
υποβάλλονται και είναι χρόνια:

Άμεση επισκευή της μόνωσης της στέγης ειδικά πάνω στην οροφή της αίθουσας
8
Άμεση μόνωση και ελαιοχρωματισμός του βορεινού τοίχου στις σκάλες και στο
διάδρομο του ορόφου
Αποπεράτωση σοβατίσματος στους φωταγωγούς του ορόφου
Ολοκλήρωση αλλαγής δαπέδου ισογείου
Ολοκλήρωση αλλαγής λαμπτήρων στο γραφείο Δ/νσης, διάδρομο και Κυλικείο
Επέκταση στεγάστρου στην είσοδο του κτηρίου
Τοποθέτηση καλαθιών απορριμμάτων και παγκακίων
Ολοκλήρωση εργασιών στη δυτική εξωτερική τοιχοποιία
Εξωτερικός ελαιοχρωματισμός του κτηρίου
Τοποθέτηση κλιματιστικών στις ανατολικές αίθουσες του ορόφου
Τοποθέτηση φωτοβολταϊκών στην ταράτσα του κτηρίου
Δημιουργία σχολικού κηπαρίου ( αυτόματο πότισμα, εμπλουτισμός χώματος)
Αξιοποίηση παλιού προαυλίου με τη δημιουργία κλειστής αίθουσας που θα
λειτουργεί ως γυμναστήριο
Αντικατάσταση των δέντρων στην ανατολική περίφραξη του σχολείου με
μουριές



Τοποθέτηση καμερών ασφαλείας στην προσπάθεια να περιοριστούν οι φθορές
που γίνονται στο χώρο του σχολείου και να αποδίδονται ευθύνες
Αντικατάσταση των κουφωμάτων με ενεργειακά αναβαθμισμένα κουφώματα με
διπλά τζάμια

Μόνιμο αίτημα η παρουσία καθαρίστριας καθ΄όλη τη διάρκεια του σχολικού ωραρίου.

Σημαντικό πρόβλημα αποτελούν οι φθορές που δημιουργούνται από εξωσχολικούς κατά την ώρα συγχρωτισμού
τους στο προαύλιο όταν δεν λειτουργεί το σχολείο. Τα συνθήματα, οι βωμολοχίες, οι βλασφημίες που φωνάζουν
δυνατά, το σκίσιμο της σημαίας και οι προκλήσεις πυρκαγιών με γκαζάκια τις δύο τελευταίες φορές,
επιβαρύνουν το έργο της διεύθυνσης του σχολείου και προκαλούν άγχος καθώς καμία από τις ενέργειες που
γίνονται από πλευράς Διεύθυνσης σχολείου δεν μπορεί αναχαιτίσει. Όταν μάλιστα ο Δήμος καθυστερεί να
επέμβει για να διορθώσει τα κακώς κείμενα το έργο άμεσης επίλυσης προσδίδει επιπλέον φόρτο εργασίας και
ψυχικής κούρασης.

Η λειτουργία του σχολείου ως ΚΔΑΠ, η παρουσία φύλακα, η σωστότερη περιπολία από τη Δημοτική αστυνομία, η
τοποθέτηση καμερών ασφαλείας που θα λειτουργούν μετά το πέρας του σχολικού ωραρίου ώστε να
διαπιστώνεται ποιος προκαλεί τις φθορές και να αποδοθούν ευθύνες είναι μερικές από τις προτάσεις που έχουμε
καταθέσει, αλλά δεν έχουν ενημερωθεί για την πορεία τους.

Επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών

Θετικά σημεία

Η προθυμία των  εκπαιδευτικών να συμμετέχουν σε επιμορφωτικές δράσεις ποικίλλων περιεχομένων, η πρόθεσή
τους να είναι ενημερωμένοι με το εκπαιδευτικό γίγνεσθαι, να παρακολουθούν τις εξελίξεις στην επιστήμη τους
είναι σίγουρα πολύ ενθαρρυντικό.

Παρακολούθησαν  σεμινάρια που διοργανώθηκαν από τη Συντονίστρια εκπαιδευτικού έργου, από το ΙΕΠ και
διάφορα Πανεπιστήμια , αναζήτησαν και παρακολούθησαν επιμορφώσεις που θα πρόσθεταν στις γνώσεις τους
και θα βελτίωναν το εκπαιδευτικό τους έργο.

 

Σημεία προς βελτίωση

Αυτό που πρέπει να τεθεί ως στόχος είναι  η συνεργασία με άλλες σχολικές μονάδες στην Ελλάδα και το
εξωτερικό , ώστε να  δοθεί η ευκαιρία ανταλλαγής καλών πρακτικών. Η συμμετοχή του σχολείου σε ένα
ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus και σε άλλα προγράμματα e-twinning θα ανοίξει τους ορίζοντες όλων των
εκπαιδευτικών , θα ενθουσιάσει τους μαθητές  και θα προχωρήσει το σύνολο των εμπλεκομένων λίγα βήματα πιο
μέσα στη νέα χιλιετία που όλα γύρω μας αλλάζουν με ιλιγγιώδεις ρυθμούς.

Είναι επίσης σημαντικό να ληφθεί σοβαρά υπόψη εκ μέρους των φορέων που διοργανώνουν τα σεμινάρια και τις
επιμορφώσεις η επαγγελματική εξουθένωση των εκπαιδευτικών και να φροντίζουν να γίνονται κατά τη διάρκεια
του ωραρίου τους και όχι σε βάρος του προσωπικού τους χρόνου. 

Ας σημειωθεί ότι στην περίοδο της πανδημίας οι εκπαιδευτικοί είναι ο μόνος κλάδος που  καλέστηκε να
επιμορφωθεί τάχιστα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα χωρίς συχνά να διαθέτει τα τεχνολογικά μέσα ανεξαρτήτου
ηλικίας και δυνατοτήτων και να ανταποκριθεί άμεσα και αποτελεσματικά στην εξ αποστάσεως διδασκαλία. 



Το burn out (εργασιακή εξουθένωση) επιφορτίζει τους εκπαιδευτικούς με χρόνιο εργασιακό στρες, τους εξαντλεί
και τους γεμίζει αρνητικά συναισθήματα με τη δουλειά άρα και μειώνει την επαγγελματική τους
αποτελεσματικότητα.

Τονίζεται ότι κάθε  επιμορφωτική δράση  είναι απαραίτητο  να εντάσσεται στο πλαίσιο της ανανεωμένης
μετεκπαίδευσης δηλαδή μιας επιμορφωτικής διαδικασίας μεγάλης διάρκειας, με απαλλαγή από τα διδακτικά
καθήκοντα και με αποφασιστικό λόγο στη διαμόρφωση του περιεχομένου της τόσο των Παιδαγωγικών Τμημάτων
όσο και των ίδιων των εκπαιδευτικών.

 

 

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
1
Άξονες στους οποίους υλοποιήθηκαν Δράσεις ) 
Σχολείο και κοινότητα
Λειτουργία
Επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών
Αριθμός Δράσεων που υλοποιήθηκαν
1
Άξονες στους οποίους υλοποιήθηκαν Δράσεις ) 
Συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε επιμορφωτικές δράσεις

Παρατηρήσεις / Σχόλια

Τα σχέδια δράσης σχεδιάστηκαν προκειμένου να υλοποιηθούν από το σύνολο των
εκπαιδευτικών και των μαθητών. Η ματαίωση ή ο επανασχεδιασμός των δράσεων
οφείλονταν κατά κύριο λόγο στις ιδιαίτερες συνθήκες που επικράτησαν κατά τη
διάρκεια της σχολικής χρονιάς λόγω πανδημίας: μακροχρόνιες άδειες
εκπαιδευτικών που διαδέχονταν η μία την άλλη, μη στελέχωση του σχολείου με
εκπαιδευτικό προσωπικό ειδικοτήτων για μακρύ χρονικό διάστημα, πληθώρα
απουσιών των μαθητών είτε λόγω νόσησης δικής τους είτε νόσησης μελών της
οικογένειάς τους. Οι συνεχείς παρατάσεις στα χρονοδιαγράμματα της αξιολόγησης



της σχολικής μονάδας που δίνονταν από το ΥΠΑΙΘ κλυδώνιζε την πεποίθηση των
εμπλεκομένων για την πορεία του εγχειρήματος, οι διαφορετικές τοποθετήσεις των
εκπαιδευτικών που απαρτίζουν το Σύλλογο, η επιβάρυνση και κόπωση των
εκπαιδευτικών από την αναπλήρωση εκ των ενόντων των εκπαιδευτικών κενών, η
ταυτόχρονη εφαρμογή των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων και η απαραίτητη επιμόρφωση
που έπρεπε να παρακολουθήσουν για την εφαρμογή τους επιβάρυνε ψυχολογικά και
προκαλούσε κόπωση και άγχος. Αποτέλεσμα όλων αυτών ήταν και η αδυναμία
εξεύρεσης χρόνου τακτικά για συνεδριάσεις των ομάδων και του Συλλόγου
προκειμένου να εξασφαλιστεί η ενιαία στάση και μέσω της ανατροφοδότησης οι
ρυθμιστικές κινήσεις. Παρ’ όλα αυτά η ήδη υπάρχουσα οργανωμένη σχολική
πραγματικότητα που εφαρμοζόταν στο σχολείο, ο σχολικός κανονισμός, η
ενημέρωση των εκπαιδευτικών, των μαθητών, των γονέων για τα δικαιώματα και
τις υποχρεώσεις όλων των εμπλεκομένων και για τον τρόπο λειτουργίας του
σχολείου βοηθούσε να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα που προέκυπταν. Η
σύμπνοια και καλή συνεργασία των μελών του Συλλόγου Διδασκόντων διευκόλυνε
τη συνεργασία μεταξύ τους και είχε ως αποτέλεσμα και τη συνεργασία μεταξύ των
μαθητών διαφορετικών τάξεων που ήταν και το ζητούμενο. Σε ό,τι αφορά τα δύο
σχέδια δράσης ( Σχέσεις μεταξύ μαθητών/ μαθητριών και Ανάπτυξη σχολικής
ιστοσελίδας) δε θεωρούνται ολοκληρωμένα και υπολείπονται ενέργειες να γίνουν
που θεωρούμε ότι θα αυξήσουν το ποσοστό επιτυχίας της δράσης , γι' αυτό το λόγο
και θα συνεχιστούν και το επόμενο σχολικό έτος. Το τρίτο σχέδιο δράσης (
Εκπαιδευτικές δράσεις και προγράμματα) θεωρείται ολοκληρωμένο.

Σημαντικότερα αποτελέσματα των Δράσεων

Οι  σχέσεις μεταξύ των μαθητών παρουσίασαν  βελτίωση καθώς τους δόθηκαν εναλλακτικές διοχέτευσης της
ενεργητικότητάς τους στο διάλειμμα με τα παιχνίδια που ζωγραφίστηκαν στο προαύλιο και τα παιχνίδια που
αγοράστηκαν και δόθηκαν σε κάθε τμήμα ( μπάλες, τόπια).

Με τη συνεργασία των μαθητών διαφορετικών τμημάτων στα εκπαιδευτικά προγράμματα που υλοποιήθηκαν
δόθηκε η ευκαιρία να γνωριστούν οι μαθητές μεταξύ τους, να αποκτήσουν φιλικές σχέσεις και να μοιραστούν τη
χαρά ότι δημιούργησαν κάτι από κοινού. Διευρύνθηκε ο ορίζοντας της τάξης τους και καλλιεργήθηκε η ικανότητα
ενσυναίσθησης.

Με την αναβάθμιση της ιστοσελίδας του σχολείου και την τροφοδότησή της από τους εκπαιδευτικούς με τις
δράσεις και τα προγράμματα που υλοποιούνταν κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους οι μαθητές είχαν τη
δυνατότητα να κοινοποιήσουν τι μαθαίνουν, τι σχεδιάζουν, τι καταφέρνουν στο σχολείο και να τονωθεί το
αίσθημα της αυτοεκτίμησης και αυτοπεποίθησής τους.

Με επιμορφώσεις που παρακολούθησαν οι εκπαιδευτικοί προσπάθησαν να δώσουν νέα πνοή στην εκπαιδευτική
διαδικασία εφαρμόζοντας νέες μεθόδους διδασκαλίας  με σκοπό να που διευρύνουν την οπτική των μαθητών, να
καλλιεργήσουν την κριτική τους σκέψη και να επωφεληθούν της βιωματικής μάθησης. 

Δυσκολίες που παρουσιάστηκαν



Η αδυναμία τακτικών συνεδριάσεων που να μην περιορίζονται σε
παιδαγωγικές συναντήσεις που γίνονταν έκτακτα καθώς το πρόγραμμα όλων
των εκπαιδευτικών ήταν επιβαρυμένο λόγω της κάλυψης των κενών από
εκπαιδευτικούς που απουσίαζαν 
η εναλλαγή δασκάλων στα τμήματα που απουσίαζαν οι εκπαιδευτικοί - πολλές
φορές για το ίδιο μάθημα- μπέρδευε τους μαθητές και λειτουργούσε
ανασταλτικά στην εδραίωση του συναισθήματος συνοχής και προσπάθειας για
το κοινό στόχο
Η αδράνεια απόφασης από γονείς μαθητών να διενεργήσουν με τον τρόπο που
τους σύστηναν οι εκπαιδευτικοί με δικαιολογία είτε τα υγειονομικά
πρωτόκολλα είτε τις αυτοεκπληρούμενες προσδοκίες μη λήψης ουσιαστικής
βοήθειας, εμπόδιζε τις διαδικασίες να προχωρήσουν και το σχέδιο δράσης να
φέρει αποτελέσματα
Η επαγγελματική κόπωση των εκπαιδευτικών είχε ως αποτέλεσμα την
καθυστέρηση ανάρτησης των παραγόμενων από τις υλοποιούμενες δράσεις
Η  προτίμηση των γονέων να ενημερώνονται μέσω facebook και λιγότερο από
την ιστοσελίδα του σχολείου
Η παρακολούθηση των επιμορφωτικών σεμιναρίων που  παρακολουθούσαν οι
εκπαιδευτικοί απαιτούσε πολλές ώρες από τον προσωπικό τους χρόνο εκτός
εργασιακού ωραρίου κι αυτό τους οδηγούσε στην εξουθένωση που κάποιες
φορές άγγιζε τα όρια της ματαίωσης

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

Προτάσεις για αναγκαίες επιμορφώσεις

Θέμα 1

Άξονας

Διδασκαλία, μάθηση και αξιολόγηση

Ειδικότερο Θέμα

Καλλιέργεια ικανότητας επίλυσης συγκρούσεων - Διαμεσολάβηση


