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5. Κάβουρασ Χαράλαμποσ 
6. Νταλϊςθσ Δθμιτριοσ 

 

7. Παντελίδθσ Παναγιϊτθσ 
8. Βερβζρθ Ελζνθ 
9. Τςαπλαρι Κωνςταντίνα 
10. Αναςταςιάδου Μερόπθ,  
11. Λυςςοφδθσ Χριςτοσ 
12. Γκορτηιϊτου Μαρία 

 
 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 
 

Διαδικαςίεσ τθσ Αξιολόγθςθσ 
Οι εκπαιδευτικοί που ςυνεργάςτθκαν ςτθ διαδικαςία τθσ Εςωτερικισ Αξιολόγθςθσ-
Αυτοαξιολόγθςθσ του Γυμναςίου Πζτρασ χωρίςτθκαν ςε μικρότερεσ «επιμζρουσ ομάδεσ», οι 
οποίεσ ανζλαβαν ςυγκεκριμζνα μζρθ («Δείκτεσ») τθσ ζρευνασ και τθσ αξιολόγθςθσ. Οι «επιμζρουσ 
ομάδεσ» ςυνεδρίαηαν ςε τακτά χρονικά διαςτιματα και από το Φεβρουάριο του 2021 ζγιναν δφο 
ςυνεδριάςεισ όλθσ τθσ «Ομάδασ Ζργου» πριν τθν τελικι ςυνεδρίαςθ, για να ςυντονιςτεί θ εξζλιξθ 
τθσ διαδικαςίασ. Οι «επιμζρουσ ομάδεσ» χρθςιμοποίθςαν δεδομζνα από το Πλθροφοριακό 
φςτθμα myschool τθσ χολικισ Μονάδασ, από τθν αλλθλογραφία του ςχολείου και από το Αρχείο 
του ςχολείου. Επίςθσ, χρθςιμοποίθςαν τθ μζκοδο ςφντομων ςυνεντεφξεων ςε κακθγθτζσ, ςε 
μακθτζσ, ςε μζλθ του υλλόγου Γονζων και ςε γονείσ-κθδεμόνεσ. Επιπλζον, χρθςιμοποιικθκαν και 
ανϊνυμα ερωτθματολόγια με ςτακμιςμζνα ερωτιματα πολλαπλισ επιλογισ. Σα ςτοιχεία αυτά 
παραδόκθκαν ςτο Διευκυντι του ςχολείου και φυλάςςονται ςτο γραφείο του. τισ 15 Ιουνίου 
2021 ζγινε θ τελικι ςυνεδρίαςθ τθσ «Ομάδασ Ζργου», θ οποία ζλαβε υπόψθ όλα τα δεδομζνα, τα 
αξιολόγθςε και τελικά ςυνζταξε και ενζκρινε τθν «Ετιςια Ζκκεςθ Αξιολόγθςθσ», προκειμζνου να 
υποβλθκεί θλεκτρονικά και να αποςταλεί ςτον ΕΕ και υντονιςτι Παιδαγωγικισ Ευκφνθσ του 
Γυμναςίου Πζτρασ, κφριο Ματκαίου Νικόλαο.  
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Παιδαγωγικι και μακθςιακι λειτουργία  

1- Διδαςκαλία, μάκθςθ και αξιολόγθςθ.  

Υπεφκυνοι Κακθγθτζσ:  

Ψαρρόσ Παναγιϊτθσ, Μαγγαναδζλλθσ Ιγνάτιοσ, Θθβαίου Παναγιϊτα, Συγιϊργθ Ειρινθ, 

Κάβουρασ Χαράλαμποσ, Νταλϊςθσ Δθμιτριοσ, Παντελίδθσ Παναγιϊτθσ, Βερβζρθ Ελζνθ, 

Τςαπλαρι Κωνςταντίνα, Αναςταςιάδου Μερόπθ, Λυςςοφδθσ Χριςτοσ, Γκορτηιϊτου Μαρία.  

 

Σο ςχολικό ζτοσ 2020-2021 μπορεί να χωριςτεί: 
α) ςτισ περιόδουσ τθσ «Σφγχρονθσ εξ Αποςτάςεωσ Εκπαίδευςθσ μζςω τθσ πλατφόρμασ 

cisco.webex.meetings» και  
β) ςτισ περιόδουσ τθσ «δια ηϊςθσ εκπαίδευςθσ.   

 

 α) Σφγχρονθ εξ Αποςτάςεωσ Εκπαίδευςθσ μζςω τθσ πλατφόρμασ cisco.webex.meetings 

 Όλοι οι κακθγθτζσ του ςχολείου μασ χρθςιμοποίθςαν τθν πλατφόρμα webex, ενϊ 
παράλλθλα ζςτελναν ςθμειϊςεισ και ενθμερϊςεισ ι απαντοφςαν ςε απορίεσ μζςω 
θλεκτρονικισ αλλθλογραφίασ (emails). Ζχουμε ςυγκεντρϊςει τισ θλεκτρονικζσ διευκφνςεισ 
όλων των μακθτϊν μασ και των γονζων τουσ.  

 Θ χριςθ του θ-τάξθ (e-class) ςτο ΠΔ παρουςίαηε δυςκολίεσ και προβλιματα ςτθ ςφνδεςθ 
και ςτθ χριςθ. Αυτι τθ ςτιγμι, όλοι μακθτζσ μασ ζχουν λογαριαςμοφσ ςτο ΠΔ, αλλά το 
ΠΔ "κολλοφςε" ςυνεχϊσ και για μεγάλα διαςτιματα, ειδικά ςε ϊρεσ αιχμισ και επομζνωσ 
δεν εξυπθρετοφςε οφτε τουσ κακθγθτζσ ςτο να αναρτιςουν το εκπαιδευτικό υλικό οφτε 
τουσ μακθτζσ ςτο να μπουν ςτο e-class. Θ επικοινωνία και θ αποςτολι εκπαιδευτικοφ 
υλικοφ μζςω email ιταν ςαφϊσ ευκολότερθ και αμεςότερθ, ενϊ παράλλθλα ζδινε τθ 
δυνατότθτα και ςτουσ γονείσ-κθδεμόνεσ να ενθμερϊνονται για τθν πορεία των μακθμάτων 
και τισ υποχρεϊςεισ που ανατίκενται ςτουσ μακθτζσ.  

 τθ διάρκεια των μακθμάτων με τουσ μακθτζσ μασ, διαπιςτϊςαμε ότι:  
a. θ πλατφόρμα λειτουργεί καλφτερα όταν ζχουμε εγκαταςτιςει το λογιςμικό τθσ cisco 

webex meetings ςτον Θ/Τ παρά μζςω του browser (μάλιςτα ο πιο ςυνεργάςιμοσ 
browser είναι ο chrome, ενϊ οι άλλοι browsers τείνουν να δθμιουργοφν 
προβλιματα).  

b. Σο μάκθμα γίνεται πιο απρόςκοπτα αν ζχουμε ενςφρματθ ςφνδεςθ ςτο διαδίκτυο, 
παρά μζςω wifi.  

c. Σο μάκθμα γίνεται πιο απρόςκοπτα αν ζχουμε όλοι (μακθτζσ και εκπαιδευτικοί) 
κλειςτι τθν κάμερά μασ, αλλιϊσ ο ιχοσ είναι διακεκομμζνοσ και ςυχνά θ 
πλατφόρμα «κολλάει».  

Ωσ προσ τον προγραμματιςμό των μακθμάτων: 

 Σα Σθλε-μακιματα γίνονταν κανονικά, εφαρμόηοντασ το ωρολόγιο πρόγραμμα που είχε το 
ςχολείο ςτα «δια ηϊςθσ» μακιματα.   

 Οι ϊρεσ των μακθμάτων του ςχολείου μασ δεν ορίςτθκαν, όπωσ πρότεινε θ εγκφκλιοσ του 
ΥΠΑΙΘ με απ. πρωτ. 151977/ΓΔ4 τθσ 07-11-2020  για τα Γυμνάςια, αλλά ορίςτθκαν με 
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βάςθ όςα προτείνονται για το Λφκειο, γιατί οι περςςότεροι κακθγθτζσ μασ διδάςκουν και 
ςτο Λφκειο. υνεπϊσ, υπιρχε ανάγκθ να ςυντονιςτοφν τα δφο ςχολεία, για να μποροφν να 
αξιοποιιςουν όλο το εκπαιδευτικό τουσ δυναμικό.  

 Οι διδακτικζσ ϊρεσ διαρκοφςαν 40 λεπτά, όπωσ ορίηει θ εγκφκλιοσ του ΥΠΑΙΘ με απ. πρωτ. 
151977/ΓΔ4 τθσ 07-11-2020, αλλά αυτό κοφραηε τουσ μακθτζσ μασ που ςυνδζονταν μζςω 
κινθτϊν smartphones , γιατί ιταν δφςκολο να ςυντονίηονται για 40 λεπτά ςε μία τόςο μικρι 
οκόνθ και χρειάηονταν περιςςότερο χρόνο ςαν διάλειμμα για να ξεκουραςτοφν. Επιπλζον, 
υπιρχαν και αναφορζσ των παιδιϊν για υπερκζρμανςθ και πολφ γριγορθ αποφόρτιςθ των 
ςυςκευϊν τουσ κατά το μάκθμα. Δυςτυχϊσ, οι περιςςότεροι μακθτζσ μασ ςυνδζονταν 
μζςω smartphones, γιατί όςεσ οικογζνειεσ είχαν laptop επζλεγαν να τα παραχωροφν ςτα 
παιδιά που ιταν μακθτζσ του Λυκείου.   

Ωσ προ τθ ςυμμετοχι των μακθτϊν: 

 Θ ςυμμετοχι των μακθτϊν ςε γενικζσ γραμμζσ ιταν κακολικι και ςυνεπισ.  

 Κατά τα μακιματα τθρικθκε απουςιολόγιο και διδάχκθκε κανονικά θ προβλεπόμενθ 
διδακτζα φλθ, όπωσ όριηαν οι οδθγίεσ του Τπουργείου (εγκφκλιοσ του ΥΠΑΙΘ με απ. πρωτ. 
151977/ΓΔ4 τθσ 07-11-2020).  

 Μετά από τθν πρϊτθ εβδομάδα γενικά είχαμε μία ομαλι λειτουργία τθσ «ΕξΑΕ μζςω 
webex» με ςποραδικά προβλιματα, τα οποία κατά κανόνα οφείλονταν ςε προβλιματα ςτισ 
ςυςκευζσ των μακθτϊν.  

Ωσ προσ τον τεχνολογικό εξοπλιςμό των κακθγθτϊν και του ςχολείου: 

 Κάποιοι κακθγθτζσ του ςχολείου μασ είχαν Θ/Τ ι laptop  που δεν μποροφςαν να 
υποςτθρίξουν τθ ςωςτι λειτουργία του webex και γι’ αυτό χρθςιμοποίθςαν ςυςκευζσ που 
τουσ παραχϊρθςε το ςχολείο μασ.  

 τισ 4-11-2020 λάβαμε θλεκτρονικό μινυμα από το ΠΔ με τίτλο «Αριθμόσ ταυτόχρονων 
τηλεδιαςκζψεων Webex απο ζνα Σχολείο». φμφωνα με το μινυμα αυτό ζνα ςχολείο με 
ςφνδεςθ «ADSL 24 Mbps» μπορεί να υποςτθρίξει ζναν μόνο υπολογιςτι με ςφνδεςθ ςτο 
webex cisco meetings, και με τον όρο ότι «Θα πρζπει την ϊρα που πραγματοποιοφνται 
τηλεδιαςκζψεισ ςτισ ςχολικζσ μονάδεσ να μην απαςχολείται η γραμμή με λειτουργίεσ που 
καταναλϊνουν τη χωρητικότητα τησ γραμμήσ…». Ωςτόςο, ςτο ςχολείο μασ θ ςφνδεςθ 
φτάνει μόνο τα 12Mbps και αυτό κακιςτά ακόμα και τθ μια τθλεδιάςκεψθ μζςω webex 
ιδιαίτερα δυςχερι και κάποιεσ φορζσ αδφνατθ. Σο Γυμνάςιο Πζτρασ βρίςκεται εκτόσ του 
οικιςμοφ τθσ Πζτρασ και γι’ αυτό θ ςφνδεςθ του διαδικτφου είναι εξαιρετικά αργι και 
ςυχνά είναι ανεπαρκισ ι και αδυνατεί να εξυπθρετιςει τθν ομαλι λειτουργία του 
ςχολείου μασ. Ωσ εκ τοφτου κατά τθν καραντίνα οι εκπαιδευτικοί του ςχολείου μασ δεν 
μποροφςαν να διεξάγουν τα μακιματα τθσ «εξΑΕ μζςω webex» από το ςχολείο, αλλά από 
τθν οικία τουσ και με τθν δικι  τουσ διαδικτυακι ςφνδεςθ.  

Ωσ προσ τον τεχνολογικό εξοπλιςμό των μακθτϊν: 

 Γενικότερα, ςχεδόν όλοι οι μακθτζσ μασ διλωςαν ότι ζχουν ςυςκευζσ και διαδίκτυο, με τα 
οποία μποροφν να ςυνδεκοφν ςτισ «θλεκτρονικζσ τάξεισ» του webex. Βζβαια, ςτισ 
οικογζνειεσ όπου υπάρχουν μεγάλα παιδιά, τα laptops και οι Θ/Τ χρθςιμοποιοφνταν από τα 
μεγαλφτερα αδζρφια, που είναι μακθτζσ Λυκείου. Αυτό είχε ωσ αποτζλεςμα θ πλειοψθφία 
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των μακθτϊν μασ να ςυνδζονται με smartphones, ςτα οποία θ εικόνα και ο ιχοσ ςυνικωσ 
ζχουν κακυςτζρθςθ, και θ οκόνθ είναι μικρι και όχι πάντα βολικι για τζτοια χριςθ. 
Επίςθσ, οι ςυςκευζσ αυτζσ υπερκερμαίνονταν και αποφορτίηονταν γριγορα.  

 Σα ςυνθκζςτερα προβλιματα που καταγράφονταν ςτα μακιματά μασ, ιταν τα τεχνικά 
προβλιματα ςτισ ςυςκευζσ των μακθτϊν. Αναφζρονταν προβλιματα με τα μικρόφωνα των 
ςυςκευϊν ι με το διαδίκτυο.  

 το ςχολείο μασ είχαμε τζςςερα (4) tablets, που είχαμε παραλάβει από τον Μάιο του 2020, 
ωσ δωρεά, και τα παραχωριςαμε  ςε μακθτζσ που δεν είχαν τα μζςα να ςυνδεκοφν ςτο 
Σθλε-μάκθμα. Ωςτόςο, υπάρχουν και άλλεσ οικογζνειεσ που δθλϊνουν ότι ζχουν ανάγκθ 
από τζτοιεσ ςυςκευζσ. Σον Ιοφνιο του 2021 παραλάβαμε ακόμθ ζνα tablet από το 
Τπουργείο Παιδείασ, αλλά δεν το χρθςιμοποιιςαμε ςτθν τθλεκπαίδευςθ, γιατί ςτθν 
περίοδο εκείνθ κάναμε «δια ηϊςθσ εκπαίδευςθ».   

Συγκεντρωτικόσ πίνακασ με τα προβλιματα ςτθν ΕξΑΕ μζςω του webex: 
Καταλιγοντασ, ςυγκεντρϊνουμε τα προβλιματα και τισ αδυναμίεσ ςχετικά με τθν ΕξΑΕ μζςω του 
cisco webex meetings.  

 Σο διαδίκτυο είναι αςτακζσ και προκαλοφνται προβλιματα ςτισ ςυνδζςεισ. Σα προβλιματα 
επιτείνονται, επειδι ςυνδεόμαςτε όλοι μαηί ςυγχρόνωσ.   Σα ςχολεία πρζπει να ενιςχυκοφν 
με καλφτερεσ ςυνδζςεισ internet, για να μποροφν να ανταποκρίνονται ςε τζτοιεσ ανάγκεσ 
και να υποςτθρίηουν επαρκϊσ τουσ εκπαιδευτικοφσ τουσ.  

 Ενδεχομζνωσ κάποια προβλιματα ςτισ ςυνδζςεισ να οφείλονται ςτα πεπαλαιωμζνα μζςα 
που χρθςιμοποιοφν οι κακθγθτζσ ι και οι μακθτζσ. τα ςχολεία πρζπει να ανανεωκεί ο 
θλεκτρονικόσ εξοπλιςμόσ και παράλλθλα να υποςτθριχκοφν με tablets οι μακθτζσ που δεν 
ζχουν τθν οικονομικι δυνατότθτα να ζχουν τζτοιεσ ςυςκευζσ.  

 Είναι δφςκολο να λφςουμε τα προβλιματα που παρουςιάηονται ςτισ ςυςκευζσ των 
μακθτϊν ι και των κακθγθτϊν, τθ ςτιγμι μάλιςτα που ςτα ςχολεία δεν ζχουμε 
εξειδικευμζνο τεχνικό προςωπικό, για να παρζχει τεχνικι υποςτιριξθ ςτισ ςυςκευζσ αυτζσ.  
Σζτοιεσ δράςεισ πρζπει να υποςτθρίηονται από περιςςότερουσ ειδικοφσ (π.χ. κα 
μποροφςαν να προςλθφκοφν περιςςότεροι κακθγθτζσ πλθροφορικισ ι τεχνικό προςωπικό 
ι κα μποροφςαν να υπάρχουν ςυμβάςεισ του Διμου με ιδιϊτεσ-τεχνικοφσ ςε τοπικό 
επίπεδο). Ζχει πζςει υπερβολικό βάροσ ςτισ πλάτεσ των λίγων πλθροφορικϊν, οι οποίοι 
ςυνικωσ πρζπει να υποςτθρίξουν πολλά ςχολεία ςυγχρόνωσ.  

Αυτά αποτελοφν μία ςαφι εικόνα τθσ εξΑΕ, όπωσ εφαρμόςτθκε ςτο Γυμνάςιο Πζτρασ Λζςβου.  
------------------------------------------------------------------------------------------- 

 β) Δια ηϊςθσ εκπαίδευςθ.  

τθν «δια ηϊςθσ» εκπαίδευςθ το ςχολείο μασ εφάρμοςε με ευλάβεια όλα τα προβλεπόμενα 

υγειονομικά μζτρα. Σο ςχολείο μασ δεν χρειάςτθκε ποτζ να αναςτείλει τθ λειτουργία του, λόγω 

κρουςμάτων κορονοϊοφ (covid-19) είτε ςε εκπαιδευτικό είτε ςε μακθτι.  

Χριςθ ΤΠΕ ςτθν εκπαιδευτικι διαδικαςία: 

ε κάκε τάξθ του ςχολείου μασ υπάρχει laptop ςυνδεδεμζνο με ςτακερό προτηζκτορα οροφισ και 

ςφνδεςθ ςτο διαδίκτυο. υνεπϊσ, όλοι οι εκπαιδευτικοί του ςχολείου χρθςιμοποίθςαν αυτά τα 

μζςα ςτθν διδαςκαλία τουσ, είτε δθμιουργϊντασ δικό τουσ εκπαιδευτικό υλικό (φωτοτυπίεσ, 

PowerPoint, βίντεο κτλ) είτε χρθςιμοποιϊντασ ιςτοςελίδεσ και ιςτότοπουσ, που προτείνονται από 
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τισ Οδθγίεσ Διδαςκαλίασ και το Αναλυτικό Πρόγραμμα πουδϊν, είτε ειδικζσ εφαρμογζσ και 

λογιςμικά. Για παράδειγμα, οι μακθματικοί του ςχολείου χρθςιμοποίθςαν ευρζωσ το λογιςμικό 

GeoGebra, ενϊ οι φιλόλογοι χρθςιμοποίθςαν εξειδικευμζνεσ ιςτοςελίδεσ (π.χ. 

https://www.lexigram.gr και http://users.sch.gr/ipap/Ellinikos%20Politismos/eisodos.htm ).  

 

Χριςθ τθσ ομαδοςυνεργατικισ διδαςκαλίασ ςτθν εκπαιδευτικι διαδικαςία: 

ε κάκε αίκουςα υπάρχουν δφο (2) ςτακεροί υπολογιςτζσ με ςφνδεςθ ςτο διαδίκτυο, οι οποίοι 

αξιοποιικθκαν κατά τθν εφαρμογι τεχνικϊν ομαδοςυνεργατικισ διδαςκαλίασ. Οι μακθτζσ 

χωρίηονταν ςε πζντε (5) ομάδεσ των τεςςάρων ι πζντε μακθτϊν (ανάλογα με τον ςυνολικό αρικμό 

μακθτϊν ςτο τμιμα) εκ των οποίων οι τρεισ ομάδεσ ςυγκεντρϊνονταν γφρω από τουσ δφο 

υπολογιςτζσ και το laptop του κακθγθτι, για να ζχουν πρόςβαςθ ςτο διαδίκτυο ι ςε προγράμματα 

κειμενογράφων (Word) ι ςε προγράμματα Παρουςίαςθσ (PowerPoint), ενϊ οι άλλεσ δφο (2) 

ομάδεσ χρθςιμοποιοφςαν εγκυκλοπαίδειεσ και βιβλία από τθ ςχολικι βιβλιοκικθ ι από αυτά που 

τουσ ζφερνε ο κακθγθτισ. ε αρκετζσ περιπτϊςεισ τα αποτελζςματα τθσ ομαδοςυνεργατικισ 

διδαςκαλίασ αποτυπϊκθκαν ςε χαρτόνια, και παρουςιάςτθκαν ςε μία Ζκκεςθ Εργαςιϊν ςτο τζλοσ 

του ςχολικοφ ζτουσ, για να τα καυμάςουν τόςο οι άλλοι μακθτζσ και εκπαιδευτικοί, όςο και οι 

γονείσ που επιςκζπτονταν το ςχολείο μασ, προκειμζνου να ενθμερωκοφν για τθν επίδοςθ των 

παιδιϊν τουσ. Διοργανϊκθκε ξεχωριςτι Ζκκεςθ  ςτο πλαίςιο του μακιματοσ τθσ Σεχνολογίασ με  

ζργα  μακθτϊν, που καταςκευάςτθκαν πάλι με τθ χριςθ ομαδοςυνεργατικϊν τεχνικϊν 

διδαςκαλίασ.  

 

Χριςθ τθσ ςυνδιδαςκαλίασ και τθσ διακεματικισ προςζγγιςθσ ςτθν εκπαιδευτικι διαδικαςία: 

Οι κακθγθτζσ του ςχολείου μασ ςυνεργαηόμενοι μεταξφ τουσ προςπάκθςαν να προςεγγίςουν 
«διακεματικά» κάποια ςθμεία τθσ διδακτικισ φλθσ. Δυςτυχϊσ, ο περιοριςμζνοσ χρόνοσ τθσ «δια 
ηϊςθσ» εκπαίδευςθσ ςε αυτό το ςχολικό ζτοσ δεν επζτρεψε ςτου εκπαιδευτικοφσ να οργανϊςουν 
περιςςότερεσ τζτοιεσ διδαςκαλίεσ, ωςτόςο όςεσ ζγιναν, προςζλκυςαν το ενδιαφζρον των μακθτϊν. 
Πιο ςυγκεκριμζνα αναφζρονται οι παρακάτω περιπτϊςεισ.  

 τθν Ιςτορία τθσ Α’ τάξθσ θ Φιλόλογοσ και θ κακθγιτρια Γαλλικϊν που διδάςκουν το 
μάκθμα μαηί με τθ Μακθματικό του ςχολείου παρουςίαςαν τθν «Ερατοςκενικι μζκοδο 
μζτρθςθσ τθσ περιμζτρου τθσ Γθσ» και ανζλυςαν το πϊσ κα αξιοποιθκεί αυτι θ γνϊςθ όταν 
κα γίνουν οι Μεγάλεσ Ανακαλφψεισ.  

 τθν Ιςτορία τθσ Α’ τάξθσ Φιλόλογοσ και θ κακθγιτρια Γαλλικϊν που διδάςκουν το μάκθμα 
μαηί με τον Γυμναςτι παρουςίαςαν τουσ Αρχαίουσ Ολυμπιακοφσ αγϊνεσ, τα ακλιματά 
τουσ και τθ ςθμαςία τουσ για τουσ Ζλλθνεσ.  

 τθν Ιςτορία τθσ Β’ τάξθσ, ο φιλόλογοσ και ο κεολόγοσ του ςχολείου μασ παρουςίαςαν από 
κοινοφ ςε ζνα δίωρο μάκθμα το ρόλο που διαδραμάτιςε ο Χριςτιανιςμόσ ςτθν ςκζψθ και 
ςτα ζργα του Μεγάλου Κωνςταντίνου, τθν ανεφρεςθ του Σιμίου ταυροφ από τθν Αγία 
Ελζνθ και τουσ ναοφσ των Αγίων Σόπων.  

 τθν Ιςτορία τθσ Β’ τάξθσ, ο φιλόλογοσ και ο κεολόγοσ του ςχολείου μασ παρουςίαςαν από 
κοινοφ ςε ζνα δίωρο μάκθμα τθν Αγία οφία που ζχτιςε ο Ιουςτινιανόσ.  

https://www.lexigram.gr/
http://users.sch.gr/ipap/Ellinikos%20Politismos/eisodos.htm
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 τθν Ιςτορία τθσ Γ’ τάξθσ ο φιλόλογοσ που διδάςκει κείμενα και ο φιλόλογοσ που διδάςκει 
ιςτορία ςε δφο δίωρα μακιματα αναηιτθςαν πλθροφορίεσ για τθν Επανάςταςθ του 1821 
μζςα από τα απομνθμονεφματα του Κολοκοτρϊνθ, του Καςομοφλθ και του Μακρυγιάννθ.  

 Ο Μουςικόσ του ςχολείου ςε ςυνεργαςία με τουσ φιλολόγουσ που διδάςκουν λογοτεχνία, 
παρουςίαςαν μελοποιθμζνα ποιιματα και ςυηιτθςαν για το πϊσ μελοποιοφνται κάποια 
ποιιματα. Επίςθσ, ο Μουςικόσ του ςχολείου ςε ςυνεργαςία με τθν κακθγιτρια των 
Αγγλικϊν και τθν κακθγιτρια των Γαλλικϊν παρουςίαςαν γνωςτά Αγγλικά και Γαλλικά 
τραγοφδια (π.χ. The Beatles, Edith Piaf). 

 H Βιολόγοσ και ο Φυςικόσ που δίδαξαν Γεωγραφία ςτθν Α και ςτθ Β μαηί με τθν Σεχνολόγο 
προςζγγιςαν το κζμα τθσ γζνεςθσ των ςειςμϊν και των μζτρων που λαμβάνουμε, για να 
δθμιουργοφμε αντιςειςμικά κτίρια. Επίςθσ, οργάνωςαν και υλοποίθςαν αςκιςεισ ςειςμοφ 
για τουσ μακθτζσ και κακθγθτζσ του ςχολείου και κακοδιγθςαν τουσ μακθτζσ να  
δθμιουργιςουν και ςχετικό φυλλάδιο οδθγιϊν για το ςχολείο μασ ςε περίπτωςθ ςειςμοφ.  

 
Αξιοποίθςθ του Εργαςτθρίου Φυςικϊν Επιςτθμϊν και του Εργαςτθρίου Πλθροφορικισ ςτθν 
εκπαιδευτικι διαδικαςία: 

Οι δφο Φυςικοί και θ Βιολόγοσ του ςχολείου μασ αξιοποίθςαν το Εργαςτιριο Φυςικϊν 
Επιςτθμϊν οργανϊνοντασ πειράματα που προβλζπονται από τισ Οδθγίεσ των μακθμάτων τουσ και 
όςα προβλζπει το Αναλυτικό Πρόγραμμα πουδϊν για τα μακιματα τθσ Φυςικισ, τθσ Χθμείασ και 
τθσ Βιολογίασ. Επίςθσ, υπιρξε ςτενι ςυνεργαςία και με το ΕΚΦΕ Λζςβου, το οποίο πρότεινε 
διάφορα πειράματα και ζκανε και ςχετικζσ επιδείξεισ πειραμάτων.  

Οι δφο Πλθροφορικοί του ςχολείου μασ αξιοποίθςαν το Εργαςτιριο Πλθροφορικισ ςτα 
μακιματά τουσ. Επίςθσ, κατζβαλαν εργϊδθ προςπάκεια, προκειμζνου να οργανϊςουν τθν 
Σθλεκπαίδευςθ, να εκπαιδεφςουν τουσ μακθτζσ ςτθ χριςθ του webex και να δθμιουργιςουν 
μακθτικοφσ λογαριαςμοφσ ςτο ΠΔ.  
 
Ενιςχυτικι Διδαςκαλία: Σο ςχολείο μασ αποτζλεςε Κζντρο Ενιςχυτικισ Διδαςκαλίασ, θ οποία 
λειτοφργθςε από το Φεβρουάριο του 2021 για τουσ μακθτζσ του ςχολείου μασ. Οι κακθγθτζσ τθσ 
Ενιςχυτικισ Διδαςκαλίασ ςυνεργάςτθκαν ςτενά με τουσ κακθγθτζσ του ςχολείου και κατάφεραν να 
καλφψουν κενά και απορίεσ και να υποςτθρίξουν τουσ μακθτζσ που είχαν ανάγκθ.  
 
Αναφορά Προβλθμάτων: Σο μεγαλφτερο πρόβλθμα που δυςχζρανε τισ παραπάνω εκπαιδευτικζσ 
διαδικαςίεσ, ιταν οι φτωχζσ δυνατότθτεσ τθσ γραμμισ του διαδικτφου. ε αυτόν τον τομζα οι 
υποδομζσ του ςχολείου μασ υςτεροφν ςθμαντικά και δεν μποροφν να εξυπθρετιςουν τισ ανάγκεσ 
μασ. Οι προςπάκειζσ μασ ςε ςυνεργαςία με τθ χολικι Επιτροπι του Διμου μασ να 
αναβακμίςουμε τθ γραμμι του διαδικτφου δεν ζχουν ακόμθ ευοδωκεί.  
 

Τομζασ:  Παιδαγυγική και Μαθηζιακή Λειηοςπγία  

Δείκτθσ:  1- Διδαζκαλία, μάθηζη και αξιολόγηζη 

1 2 3 4 Πολφ καλι οργάνωςθ και λειτουργία τθσ φγχρονθσ εξ Αποςτάςεωσ 
Εκπαίδευςθσ μζςω webex.  
Διευρυμζνθ χριςθ των ΣΠΕ, τθσ ομαδοςυνεργατικισ μεκόδου και τθσ 
διακεματικισ προςζγγιςθσ ςτθν εκπαιδευτικι διαδικαςία.  

   Χ 
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2- Ενιαία ενταξιακι εκπαίδευςθ 

Υπεφκυνοι Κακθγθτζσ:  

Συγιϊργθ Ειρινθ, Κάβουρασ Χαράλαμποσ, Παντελίδθσ Παναγιϊτθσ, Τςαπλαρι Κωνςταντίνα.  

 

το ςχολείο μασ φοιτοφν 27 μακθτζσ με γνωμάτευςθ από ΚΕΤ. Ωςτόςο, τα Σμιματα Ζνταξθσ δεν 

ςτελεχϊκθκαν κακόλου. Αυτι θ πραγματικότθτα επιφόρτιςε τουσ Τπεφκυνουσ Κακθγθτζσ των 

τμθμάτων, να αναλάβουν υποχρεϊςεισ που ςχετίηονται με τθν οργάνωςθ τθσ υποςτιριξθσ των 

μακθτϊν αυτϊν. Οι κακθγθτζσ που είναι υπεφκυνοι των τμθμάτων αναλάμβαναν να ενθμερϊςουν 

τουσ υπόλοιπουσ κακθγθτζσ ςχετικά με τισ γνωματεφςεισ και τισ ειδικζσ εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ 

τόςο ςτθ διάρκεια των παιδαγωγικϊν ςυνεδριάςεων, όςο και κατ’ ιδίαν.  

 Παράλλθλα ςτο ςχολείο μασ φοιτοφν αρκετοί μακθτζσ (21 μακθτζσ ςε ςφνολο 124 

μακθτϊν) που ςτο οικογενειακό τουσ περιβάλλον δεν ομιλείται θ ελλθνικι γλϊςςα. Πρόκειται για 

μακθτζσ που ζχουν γονείσ με καταγωγι από τθν Αλβανία, τθν Βουλγαρία και τθν Ολλανδία. 

υνικωσ, αυτοί οι μακθτζσ υποςτθρίηονταν από τα Σμιματα Ζνταξθσ, αλλά αυτό δε ςυνζβθ κατά 

το ςχολικό ζτοσ 2020-2021. Αυτό το κενό προςπάκθςαν να καλφψουν αρχικά οι φιλόλογοι και οι 

μακθματικοί του ςχολείου με ςυγκεκριμζνεσ εκπαιδευτικζσ εξατομικευμζνεσ και 

διαφοροποιθμζνεσ δραςτθριότθτεσ, ωςτόςο θ διακοπι τθσ δια ηϊςθσ εκπαίδευςθσ περιόριςε 

ςθμαντικά τισ δυνατότθτζσ τουσ. Σελικά, τθν υποςτιριξθ αυτϊν των μακθτϊν ανζλαβε θ 

Ενιςχυτικι Διδαςκαλία, θ οποία λειτοφργθςε από το Φεβρουάριο του 2021 για τουσ μακθτζσ του 

ςχολείου μασ. Οι κακθγθτζσ τθσ Ενιςχυτικισ Διδαςκαλίασ ςυνεργάςτθκαν ςτενά με τουσ κακθγθτζσ 

του ςχολείου και κατάφεραν να καλφψουν κενά και απορίεσ και να υποςτθρίξουν τουσ μακθτζσ 

που είχαν ανάγκθ.  

 Σζλοσ, οι κακθγθτζσ του ςχολείου ενκαρρφνουν τουσ μακθτζσ με ειδικζσ εκπαιδευτικζσ 

ανάγκεσ ι τουσ μακθτζσ που ςτο οικογενειακό τουσ περιβάλλον δεν ομιλείται θ ελλθνικι γλϊςςα 

να ςυμμετζχουν ςτισ ομάδεσ μακθτϊν των προγραμμάτων Erasmus+, ϊςτε να ενιςχφεται θ ζνταξι 

τουσ ςτο κοινωνικό ςφνολο, να αναλαμβάνουν ρόλουσ και να μθν νιϊκουν ότι 

περικωριοποιοφνται.  

Τομζασ:  Παιδαγυγική και Μαθηζιακή Λειηοςπγία  

Δείκτθσ:  2- Ενιαία ενηαξιακή εκπαίδεςζη 

1 2 3 4 Επιτυγχάνεται θ κοινωνικι ζνταξθ των μακθτϊν με ειδικζσ ανάγκεσ και των 
μακθτϊν με αλλόγλωςςο οικογενειακό περιβάλλον μζςα από προγράμματα 
Erasmus+ και μζςα από διαφοροποιθμζνεσ και εξατομικευμζνεσ 
δραςτθριότθτεσ των κακθγθτϊν. Δεν λειτοφργθςαν τα Σμιματα Ζνταξθσ. 
Αξιοποιιςαμε τθν Ενιςχυτικι Διδαςκαλία προσ αυτιν τθν κατεφκυνςθ.  

  Χ  
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3- Πρόλθψθ και αντιμετϊπιςθ ςχολικισ βίασ και εκφοβιςμοφ 

Υπεφκυνοι Κακθγθτζσ:  

Μαγγαναδζλλθσ Ιγνάτιοσ, Συγιϊργθ Ειρινθ, Κάβουρασ Χαράλαμποσ, Βερβζρθ Ελζνθ, Τςαπλαρι 

Κωνςταντίνα, Αναςταςιάδου Μερόπθ, Γκορτηιϊτου Μαρία.  

 
 Σο ςχολείο μασ ςυγκεντρϊνει μακθτζσ από ζξι διαφορετικά χωριά και τζςςερα 
διαφορετικά Δθμοτικά ςχολεία. Για το λόγο αυτό ζνασ βαςικόσ ςτόχοσ του ςχολείου μασ αποτελεί 
πάντα θ καλλιζργεια ενόσ κλίματοσ ςυνφπαρξθσ και ςυνεργαςίασ μεταξφ των μακθτϊν αυτϊν, 
ξεπερνϊντασ τουσ τοπικιςτικοφσ, κοινωνικοφσ, οικονομικοφσ κτλ διαχωριςμοφσ, τα ςτερεότυπα και 
τισ διακρίςεισ που γεννοφν ρατςιςμό και ςχολικό εκφοβιςμό.  

τον τομζα τθσ πρόλθψθσ και αντιμετϊπιςθσ τθσ ςχολικισ βίασ και του εκφοβιςμοφ 
δραςτθριοποιικθκαν τόςο οι κακθγθτζσ του ςχολείου όςο και ο φμβουλοσ χολικισ Ηωισ.  

 Οι Φιλόλογοι του ςχολείου ςτο πλαίςιο των μακθμάτων τθσ Γλωςςικισ Διδαςκαλίασ και τθσ 
Λογοτεχνίασ και ο κεολόγοσ του ςχολείου προςπάκθςαν να ενκαρρφνουν ζνα κλίμα ανοχισ 
προσ το διαφορετικό και καταπολζμθςθσ των ςτερεότυπων, τα οποία γεννοφν διακρίςεισ και 
ρατςιςμό.   

 Θ ευρεία χριςθ ομαδοςυνεργατικϊν τεχνικϊν διδαςκαλίασ από όλουσ τουσ κακθγθτζσ 
ςυνζβαλλε ςτθν ζνταξθ όλων των μακθτϊν ςε ομάδεσ και τθν προϊκθςθ του αλλθλοςεβαςμοφ 
μεταξφ των μακθτϊν μζςα από τθ ςυνεργαςία.  

 Ο φμβουλοσ χολικισ Ηωισ διαμεςολάβθςε για τθν εξομάλυνςθ εντάςεων μεταξφ μακθτϊν ςε 
περιςτατικά που αναφζρκθκαν από μακθτζσ και από γονείσ. Με παρεμβάςεισ του ςτισ τάξεισ 
και με ςυηθτιςεισ με τουσ μακθτζσ των τάξεων και με τα πενταμελι ςυμβοφλια των τάξεων 
προςπάκθςε να εκτονϊςει και να εξομαλφνει τισ εντάςεισ που προζκυψαν μεταξφ μακθτϊν, 
αλλά και μεταξφ μακθτϊν και εκπαιδευτικϊν. Επιπλζον, μεςολάβθςε με ςφντομεσ παρεμβάςεισ 
και επικοινωνίεσ με μακθτζσ, κακθγθτζσ και γονείσ για τθν διευκζτθςθ δυςκολιϊν και αναγκϊν 
που προζκυψαν κατά τθ "Σθλεκπαίδευςθ" . Δυςτυχϊσ, οι ιδιαίτερεσ ςυνκικεσ τθσ τρζχουςασ 
ςχολικισ χρονιάσ λόγω τθσ πανδθμίασ, δθμιοφργθςαν πάρα πολλά εμπόδια ςτθν ομαλι 
λειτουργία του κεςμοφ του υμβοφλου χολικισ Ηωισ. Θ απαγόρευςθ μεγάλων ςυγκεντρϊςεων 
και ςυναντιςεων ςτο χϊρο του ςχολείου ι και αλλοφ δυςκόλευε ςε κάκε βιμα τθ λειτουργία 
του κεςμοφ. Επιπλζον, θ "Σθλεκπαίδευςθ" απομάκρυνε τουσ μακθτζσ και τουσ εκπαιδευτικοφσ 
από το χϊρο τουσ ςχολείου και ζκεςε αποςτάςεισ ανάμεςα ςε μακθτζσ και εκπαιδευτικοφσ 
αλλάηοντασ κακοριςτικά τθ μορφι τθσ "χολικισ Ηωισ".  

 τθ «δια ηϊςθσ» εκπαίδευςθ, ενκαρρφναμε τουσ μακθτζσ να ςυμμετζχουν ςε δράςεισ των 
προγραμμάτων Erasmus+, ϊςτε να ενιςχφεται θ ζνταξι τουσ ςτο κοινωνικό ςφνολο, να 
αναλαμβάνουν ρόλουσ και να μθν νιϊκουν ότι περικωριοποιοφνται. Σα προγράμματα Erasmus+ 
καταργοφν τισ διαχωριςτικζσ γραμμζσ μεταξφ των μακθτϊν και τουσ εμπνζουν να 
ςυνεργαςτοφν και να ςυνυπάρξουν.  

Τομζασ:  Παιδαγυγική και Μαθηζιακή Λειηοςπγία  

Δείκτθσ:  3- Ππόλητη και ανηιμεηώπιζη ζσολικήρ βίαρ και εκθοβιζμού 

1 2 3 4 Ενίςχυςθ τθσ ςυνεργαςίασ των μακθτϊν ςτθν εκπαιδευτικι διαδικαςία και ςτα 
προγράμματα Erasmus+ , προκειμζνου οι μακθτζσ μζςα από τθ ςυνεργαςία να 
αποδεχτοφν ο ζνασ τον άλλο και να απορρίψουν διαχωριςμοφσ και αποκλειςμοφσ.     Χ 
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4- Συμμετοχι του ςχολείου και υποςτιριξθ ςε δράςεισ – διακρίςεισ μακθτϊν  

Υπεφκυνοι Κακθγθτζσ:  

Μαγγαναδζλλθσ Ιγνάτιοσ, Συγιϊργθ Ειρινθ, Κάβουρασ Χαράλαμποσ, Βερβζρθ Ελζνθ, Τςαπλαρι 

Κωνςταντίνα, Αναςταςιάδου Μερόπθ, Γκορτηιϊτου Μαρία.  

 
προγράμματα Erasmus+ :  
Σο ςχολείο μασ είναι εταίροσ ςε τζςςερα (4) προγράμματα Erasmus+ και ενκαρρφναμε τουσ 
μακθτζσ να ςυμμετζχουν ςε ομάδεσ και δράςεισ των προγραμμάτων αυτϊν, ϊςτε να εντάςςονται 
ςτο κοινωνικό ςφνολο μζςα από τθ ςυνεργαςία και να αναπτφςςουν δεξιότθτεσ και ενδιαφζροντα.  
Επίςθσ, με τθ ςυμμετοχι τουσ ςτα προγράμματα αυτά ζρχονται ςε επαφι με μακθτζσ από άλλεσ 

χϊρεσ τθσ Ευρϊπθσ και διευρφνουν τουσ ορίηοντζσ τουσ. Σα προγράμματα Erasmus+ είναι τα εξισ:  

1. «Το Erasmus+ βοηθά την Φιλανθρωπία» («Charity Achieves Results with Erasmus+ ».  

2. «Επικοινωνοφμε μζςα από τισ γλϊςςεσ» («Cross into the languages»).  

3. «Η θάλαςςα μασ ενϊνει» («Connected by the sea»).  

4. «Τα Γεωπάρκα ωσ εκπαιδευτικόσ προοριςμόσ» («Geoparks as Educational Destination»).  

Όπωσ φαίνεται και ςτουσ τίτλουσ των προγραμμάτων, οι δράςεισ των μακθτϊν περιςτρζφονται 
γφρω από περιβαλλοντικά ηθτιματα (π.χ. κάλαςςα, γεωπάρκα κτλ), γφρω από ηθτιματα 
πολιτιςμοφ (π.χ. γλϊςςεσ) και γφρω από κοινωνικζσ αξίεσ (π.χ. φιλανκρωπία). υνεπϊσ, παρζχουν 
μία ευρεία γκάμα επιλογϊν ϊςτε ο κάκε μακθτισ να αςχολθκεί με ό,τι ταιριάηει περιςςότερο ςτα 
ενδιαφζροντά του.  
 

πολιτιςτικά προγράμματα : 
Παράλλθλα ςτο ςχολείο μασ υλοποιοφνται και δφο Πολιτιςτικά Εκπαιδευτικά Προγράμματα: το 
πρϊτο με τίτλο «Γνωριμία με τη Δομή, την Οργάνωςη και την Λειτουργία μιασ επιχείρηςησ 
(Ελαιοτριβείο)» και το δεφτερο με τίτλο «Οι Παναγιζσ του Αιγαίου». Σα προγράμματα αυτά 
επιτρζπουν ςε ακόμθ περιςςότερουσ μακθτζσ να δραςτθριοποιθκοφν και να ξεδιπλϊςουν τισ 
δυνατότθτζσ τουσ και τα ενδιαφζροντά τουσ. 
 
Δυςτυχϊσ, θ αναςτολι τθσ «δια ηϊςθσ» εκπαίδευςθσ δεν επζτρεψε τθ διεξαγωγι ςχολικϊν 
πρωτακλθμάτων, που κα προςζλκυαν το ενδιαφζρον των μακθτϊν μασ που ςυμμετζχουν ςε 
ακλθτικοφσ ςυλλόγουσ.  
 

Τομζασ:  Παιδαγυγική και Μαθηζιακή Λειηοςπγία  

Δείκτθσ:  4- Σςμμεηοσή ηος ζσολείος και ςποζηήπιξη ζε δπάζειρ – διακπίζειρ μαθηηών 

1 2 3 4 Παρζχονται ςτουσ μακθτζσ πολλά προγράμματα Erasmus+ και Πολιτιςτικά 
Εκπαιδευτικά Προγράμματα, προκειμζνου οι μακθτζσ να ςυμμετάςχουν και να 
διακρικοφν. Δυςτυχϊσ, δεν υπιρξαν ςχολικζσ ακλθτικζσ διοργανϊςεισ.     Χ 
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5- Φοίτθςθ – ςχολικι διαρροι  

Υπεφκυνοι Κακθγθτζσ:  

Συγιϊργθ Ειρινθ, Κάβουρασ Χαράλαμποσ, Παντελίδθσ Παναγιϊτθσ, Τςαπλαρι Κωνςταντίνα.  

 

Σο ςχολείο ακολουκεί πολιτικι ςτενισ παρακολοφκθςθσ των απουςιϊν των μακθτϊν. Αν και τα ¾ 

των μακθτϊν μασ προςζρχονται με λεωφορεία από άλλα χωριά, οι απουςίεσ κατά τθν 1θ ϊρα είναι 

ςπάνιεσ. Ζχουμε ηθτιςει από τουσ γονείσ και κθδεμόνεσ να ενθμερϊνουν με email το ςχολείο, όταν 

το παιδί τουσ πρόκειται να απουςιάςει για λόγουσ υγείασ ι για κάποιον άλλο λόγο. Επιπλζον, ο  

Διευκυντισ και ο Τποδιευκυντισ του ςχολείου ενθμερϊνονται άμεςα για τουσ μακθτζσ που 

απουςιάηουν και επικοινωνοφν τθλεφωνικά με τουσ γονείσ-κθδεμόνεσ, για να ενθμερϊςουν. Σο 

ςχολείο κεωρεί επικίνδυνο κάποιοσ ανιλικοσ μακθτισ μασ να βρίςκεται μόνοσ ςτο δρόμο χωρίσ 

τθν επίβλεψθ του γονζα ι των κακθγθτϊν. Επίςθσ, οι Τπεφκυνοι Κακθγθτζσ των τάξεων 

ενθμερϊνουν τακτικά εγγράφωσ ι και τθλεφωνικά τουσ γονείσ των μακθτϊν για το άκροιςμα των 

απουςιϊν και επιδιϊκουν τθ ςυνεργαςία με τουσ γονείσ, ϊςτε να περιορίηονται οι απουςίεσ των 

παιδιϊν τουσ. Ωσ εκ τοφτου ςτο ςχολείο μασ δεν καταγράφεται ςχολικι διαρροι. Οι περιπτϊςεισ 

μακθτϊν που περνοφν το όριο των απουςιϊν είναι ςπάνιεσ. Δεν υπιρξαν τζτοιεσ περιπτϊςεισ ςτο 

ςχολείο μασ κατά το ςχολικό ζτοσ 2020-2021. 

 το ςχολείο μασ κατά καιροφσ ζχουμε κάποιεσ περιπτϊςεισ μακθτϊν που μεταναςτεφουν 

με τθν οικογζνειά τουσ, ςυνικωσ ςτθ Γερμανία ι ςε κάποια άλλθ χϊρα τθσ Ευρωπαϊκισ ζνωςθσ. 

Δυςτυχϊσ, κάποιοι από τουσ μακθτζσ αυτοφσ δεν μετεγγράφονται ςε ελλθνικά ςχολεία του 

εξωτερικοφ, αλλά ςυνεχίηουν τθν εκπαίδευςι τουσ ςε άλλεσ δομζσ ςτισ χϊρεσ υποδοχισ. Αυτζσ 

είναι και οι ςυνθκζςτερεσ περιπτϊςεισ «μακθτικισ διαρροισ» που αντιμετωπίηουμε, αλλά δεν 

υπιρξε τζτοια περίπτωςθ κατά το ςχολικό ζτοσ 2020-2021.   

 

 

Τομζασ:  Παιδαγυγική και Μαθηζιακή Λειηοςπγία  

Δείκτθσ:  5- Φοίηηζη – Σσολική διαπποή  

1 2 3 4 τενι παρακολοφκθςθ των απουςιϊν των μακθτϊν του ςχολείου μασ και 
ςυχνι ςυνεργαςία με τουσ γονείσ και κθδεμόνεσ.  
Δεν μαρτυρείται ςχολικι διαρροι.     Χ 
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6- Σχζςεισ μεταξφ μακθτϊν 

Μαγγαναδζλλθσ Ιγνάτιοσ, Συγιϊργθ Ειρινθ, Κάβουρασ Χαράλαμποσ, Βερβζρθ Ελζνθ, Τςαπλαρι 

Κωνςταντίνα, Αναςταςιάδου Μερόπθ, Γκορτηιϊτου Μαρία.  

 
 το ςχολείο μασ φοιτοφν μακθτζσ από ζξι διαφορετικά χωριά και τζςςερα διαφορετικά 
Δθμοτικά ςχολεία. Επομζνωσ, το ςχολείο μασ κζτει ωσ πρϊτιςτθ προτεραιότθτα τθν καλλιζργεια 
κλίματοσ ςυνφπαρξθσ και ςυνεργαςίασ μεταξφ των μακθτϊν αυτϊν. Οι μακθτζσ καλοφνται να 
ξεπεράςουν τουσ τοπικιςτικοφσ, κοινωνικοφσ, οικονομικοφσ κτλ διαχωριςμοφσ, τα ςτερεότυπα και 
τισ διακρίςεισ.  

τοχεφοντασ ςτθν καλλιζργεια ενόσ τζτοιου κλίματοσ ςυνεργαςίασ και αλλθλοςεβαςμοφ, οι 
κακθγθτζσ εφαρμόηουν ςυχνά ομαδοςυνεργατικζσ τεχνικζσ διδαςκαλίασ κακϊσ και ανάκεςθ 
εργαςιϊν τφπου project ςε ομάδεσ μακθτϊν, οι οποίεσ αλλάηουν κάκε τόςο με ζναν κυκλικό 
τρόπο, ϊςτε ςε βάκοσ χρόνου όλοι να ςυνεργαςτοφν με όλουσ.  

Ο φμβουλοσ χολικισ Ηωισ ςυντόνιςε ςυηθτιςεισ μεταξφ των μακθτϊν των τάξεων, 
εμπλζκοντασ και τα πενταμελι ςυμβοφλια των τάξεων προςπακϊντασ να εκτονϊςει και να 
εξομαλφνει εντάςεισ. Επιπλζον, οι υπεφκυνοι κακθγθτζσ των τάξεων ςυχνά αλλάηουν τισ κζςεισ 
όπου κάκονται οι μακθτζσ ςτθν τάξθ, για να αποφεφγεται ςε κάκε περίπτωςθ οι μακθτζσ να 
κάκονται ανά χωριό ι ανά φφλο ι ανά καταγωγι. Επιδιϊκεται ςυνειδθτά θ ανάμειξθ των μακθτϊν 
και θ αναπροςαρμογι των ςυντροφιϊν που μασ ζρχονται από τα Δθμοτικά.  

Δυςτυχϊσ, οι ιδιαίτερεσ ςυνκικεσ τθσ τρζχουςασ ςχολικισ χρονιάσ λόγω τθσ πανδθμίασ, 
δθμιοφργθςαν πάρα πολλά εμπόδια ςτθν ομαλι κοινωνικοποίθςθ των μακθτϊν και ςτθν 
δθμιουργία νζων ςχζςεων και δεςμϊν μεταξφ των μακθτϊν όλων των τάξεων και ιδιαίτερα μεταξφ 
των μακθτϊν τθσ Α’ τάξθσ.  

Για αυτό το λόγο, ςτθ «δια ηϊςθσ» εκπαίδευςθ, ενκαρρφναμε τουσ μακθτζσ να 
ςυμμετζχουν ςε δράςεισ των προγραμμάτων Erasmus+, ϊςτε να αναπροςαρμόηονται οι παρζεσ 
και να δθμιουργοφν οι μακθτζσ ςχζςεισ με βάςθ τα ενδιαφζροντα και όχι με βάςθ τθν καταγωγι 
και τθν κοινωνικι κζςθ. Επίςθσ, τα προγράμματα Erasmus+ φζρνουν τουσ μακθτζσ ςε επαφι και 
με μακθτζσ από άλλεσ χϊρεσ, που ςυχνά ζχουν διαφορετικά εξωτερικά χαρακτθριςτικά ι 
διαφορετικζσ κρθςκευτικζσ και πολιτιςμικζσ καταβολζσ. Ζτςι, διευρφνεται ο ορίηοντάσ τουσ πζρα 
από τουσ ςτενοφσ περιοριςμοφσ του μικροφ μασ τόπου.  

 
 

Τομζασ:  Παιδαγυγική και Μαθηζιακή Λειηοςπγία  

Δείκτθσ:  6- Σσέζειρ μεηαξύ μαθηηών 

1 2 3 4 Μζςω τθσ ςυνεργαςίασ των μακθτϊν ςτθν εκπαιδευτικι διαδικαςία και ςτα 
προγράμματα Erasmus+ , οι κακθγθτζσ εμπνζουν ζνα κλίμα αλλθλοςεβαςμοφ και 
αποδοχισ.     Χ 
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7- Σχζςεισ μεταξφ μακθτϊν και εκπαιδευτικϊν  

Υπεφκυνοι Κακθγθτζσ:  

Ψαρρόσ Παναγιϊτθσ, Θθβαίου Παναγιϊτα, Συγιϊργθ Ειρινθ, Νταλϊςθσ Δθμιτριοσ, Βερβζρθ 

Ελζνθ, Τςαπλαρι Κωνςταντίνα.  

 

Οι ςχζςεισ μεταξφ των μακθτϊν και των εκπαιδευτικϊν ςτθρίηονται ςτον αλλθλοςεβαςμό 

και τθν αλλθλοκατανόθςθ. Οι εκπαιδευτικοί ςυνεργάςτθκαν με τουσ μακθτζσ για τθν από κοινοφ 

διαμόρφωςθ του κανονιςμοφ λειτουργίασ τθσ τάξθσ.  

Κατά τθ διαδικαςία ςφνταξθσ του νζου εςωτερικοφ κανονιςμοφ του ςχολείου, ο φμβουλοσ 

χολικισ Ηωισ του ςχολείου μασ οργάνωςε αλλεπάλλθλεσ ςυναντιςεισ και ςυηθτιςεισ με τα 

Πενταμελι ςυμβοφλια μακθτϊν των τάξεων και το Δεκαπενταμελζσ ςυμβοφλιο μακθτϊν του 

ςχολείου. Οι ςυηθτιςεισ αυτζσ ζγιναν ςε ζνα δθμοκρατικό κλίμα ανοιχτοφ διαλόγου και με πνεφμα 

αλλθλοςεβαςμοφ και ειλικρίνειασ. Ζτςι ςυντάχκθκε ο νζοσ Εςωτερικόσ Κανονιςμόσ του ςχολείου, 

που μεταξφ άλλων ρυκμίηει και τισ ςχζςεισ των μακθτϊν με τουσ κακθγθτζσ και τθν εν γζνει 

ςυμπεριφορά τουσ ςτον χϊρο του ςχολείου. Ο νζοσ Εςωτερικόσ χολικόσ Κανονιςμόσ υπιρξε  

ευρφτερα αποδεκτόσ και ςεβαςτόσ από όλεσ τισ πλευρζσ και εφαρμόςτθκε από όλουσ, γιατί 

ςυμπεριζλαβε τισ ιδζεσ και τισ απόψεισ μακθτϊν και εκπαιδευτικϊν.  

Σζλοσ, θ ίδια θ εκπαιδευτικι διαδικαςία, που γίνεται μζςα ςε ζνα δθμοκρατικό και 

ευχάριςτο κλίμα, βοικθςε ςτθν ανάπτυξθ μιασ κετικισ και εποικοδομθτικισ ςχζςεισ μεταξφ 

εκπαιδευτικϊν και μακθτϊν. Οι μακθτζσ ςυνεργάηονταν με τουσ εκπαιδευτικοφσ και δεν δίςταηαν 

να καταφφγουν ςτουσ Τπεφκυνουσ Κακθγθτζσ ι ςτο Διευκυντι, για να αναηθτιςουν λφςεισ ςε όςα 

προβλιματα ανζκυπταν. 

 Δυςτυχϊσ, οι εκτεταμζνεσ περίοδοι Σθλεκπαίδευςθσ δεν ευνόθςαν τθν ανάπτυξθ 

ςτενότερων ςχζςεων μεταξφ εκπαιδευτικϊν και μακθτϊν. Ειδικά, οι μακθτζσ τθσ Α’ τάξθσ, 

ερχόμενοι από τα Δθμοτικά τουσ, ζπρεπε να ενταχκοφν ςτο νζο γι’ αυτοφσ ςχολικό περιβάλλον του 

Γυμναςίου Πζτρασ και να ςυνεργαςτοφν με πολλοφσ κακθγθτζσ διαφόρων ειδικοτιτων. Εξαιτίασ, 

αυτϊν των ςυνκθκϊν λειτουργίασ του ςχολείου, χρειάηονται περιςςότερο χρόνο, για να 

αναπτφξουν ςτενότερεσ ςχζςεισ με τουσ κακθγθτζσ.  

 

Τομζασ:  Παιδαγυγική και Μαθηζιακή Λειηοςπγία  

Δείκτθσ:  7- Σσέζειρ μεηαξύ μαθηηών και εκπαιδεςηικών  

1 2 3 4 Ο νζοσ Εςωτερικόσ χολικόσ Κανονιςμόσ διαμορφϊκθκε με τθ ςυμβολι των μακθτϊν 
και των εκπαιδευτικϊν και ρυκμίηει τισ ςχζςεισ μακθτϊν και εκπαιδευτικϊν.  
Σο δθμοκρατικό και ςυνεργατικό κλίμα ςτθν τάξθ βοικθςε ςτθν επικοινωνία 
εκπαιδευτικϊν και μακθτϊν.  
Θ Σθλεκπαίδευςθ δθμιοφργθςε αποςτάςεισ μεταξφ μακθτϊν και κακθγθτϊν και 
χρειάηεται περιςςότεροσ χρόνοσ με «δια ηϊςθσ» επικοινωνία, για να αναςτθλωκοφν οι 
γζφυρεσ επικοινωνίασ μεταξφ τουσ.  

  Χ  
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8- Σχζςεισ ςχολείου – οικογζνειασ  

Υπεφκυνοι Κακθγθτζσ:  

Ψαρρόσ Παναγιϊτθσ, Μαγγαναδζλλθσ Ιγνάτιοσ, Παντελίδθσ Παναγιϊτθσ, Λυςςοφδθσ Χριςτοσ, 

Γκορτηιϊτου Μαρία.  

 

Ο Διευκυντισ και ο φλλογοσ Διδαςκόντων ςυνεργάηεται ςτενά και με τον φλλογο Γονζων-

Κθδεμόνων για όςα προβλιματα και ανάγκεσ ανακφπτουν  κατά τθ διάρκεια τθσ ςχολικισ χρονιάσ. 

Τπάρχουν τακτικζσ ςυναντιςεισ Γονζων με τουσ κακθγθτζσ ανά τάξθ, οι οποίεσ γίνονται ςυνικωσ 

απόγευμα, ϊςτε να ςυηθτιοφνται τα προβλιματα που ανακφπτουν ςτθν εκπαιδευτικι διαδικαςία 

και ςτο κλίμα τθσ τάξθσ. Οι ςυναντιςεισ αυτζσ παλαιότερα ζδωςαν λφςεισ ςε καταςτάςεισ που 

ζμοιαηαν αδιζξοδεσ. Δυςτυχϊσ, θ αναςτάτωςθ ςτθ ςχολικι διαδικαςία κατά το ςχολικό ζτοσ 2020-

2021 λόγω τθσ πανδθμίασ δεν επζτρεψε να γίνουν τζτοιεσ ςυναντιςεισ τακτικότερα (π.χ. μία ανά 

δίμθνο), όπωσ ςε προθγοφμενα ςχολικά ζτθ. Θ φετινι ςυνεργαςία με το φλλογο Γονζων 

δυςτυχϊσ περιορίςτθκε ςτθν τακτικι προμικεια του ςχολείου μασ με κακαριςτικά, απολυμαντικά, 

αντιςθπτικά και μάςκεσ, προκειμζνου να τθροφνται όλα τα προβλεπόμενα υγειονομικά μζτρα.  

τθ διάρκεια τθσ Σθλεκπαίδευςθσ, όλοι οι γονείσ ενθμερϊνονταν μζςω θλεκτρονικϊν 

μθνυμάτων (email) ςε εβδομαδιαία βάςθ για το πρόγραμμα μακθμάτων και τισ οδθγίεσ που 

λάμβανε το ςχολείο από τισ Προϊςτάμενεσ Αρχζσ. Οι κακθγθτζσ ατομικά ενθμζρωναν τουσ γονείσ 

μζςω θλεκτρονικϊν μθνυμάτων (email) για τθν πορεία των μακθμάτων, τισ υποχρεϊςεισ των 

μακθτϊν (αςκιςεισ) και τθν επίδοςθ των μακθτϊν. Παράλλθλα, και οι γονείσ επικοινωνοφςαν με 

το ςχολείο μζςω θλεκτρονικϊν μθνυμάτων (email) για όςα τουσ απαςχολοφςαν. Ζτςι, διατθρικθκε 

μία αμφίδρομθ επικοινωνία, ακόμα και κατά τθ διάρκεια τθσ καραντίνασ και τθσ Σθλεκπαίδευςθσ.  

Θ ςυνεργαςία μεταξφ του ςχολείου και των γονζων-κθδεμόνων εκφράςτθκε και μζςα από 

τθ διαδικαςία ςφνταξθσ του νζου Εςωτερικοφ Κανονιςμοφ του ςχολείου. Ο φμβουλοσ χολικισ 

Ηωισ του ςχολείου οργάνωςε αλλεπάλλθλεσ ςυηθτιςεισ με το φλλογο γονζων και κθδεμόνων, 

γιατί τα υγειονομικά μζτρα δεν επζτρεπαν τθ ςυγκζντρωςθ όλων μαηί ςυγχρόνωσ. Αυτζσ οι 

ςυηθτιςεισ ζγιναν με πνεφμα αλλθλοςεβαςμοφ και αλλθλοεκτίμθςθσ και είχαν ωσ αποτζλεςμα τθ 

ςφνταξθ του νζου Εςωτερικοφ Κανονιςμοφ του ςχολείου και τθν εφαρμογι του.  

 

Τομζασ:  Παιδαγυγική και Μαθηζιακή Λειηοςπγία  

Δείκτθσ:  8- Σσέζειρ ζσολείος – οικογένειαρ 

1 2 3 4 Σακτικι επικοινωνία και ςυνεργαςία με τουσ γονείσ και το φλλογο Γονζων μζςω 
θλεκτρονικϊν μθνυμάτων (email) για κζματα επίδοςθσ, απουςιϊν, ςυμπεριφοράσ και 
επίλυςθσ προβλθμάτων.  
Ο νζοσ Εςωτερικόσ χολικόσ Κανονιςμόσ διαμορφϊκθκε με τθ ςυνεργαςία των Γονζων 
και Κθδεμόνων.  
Τλικι και θκικι υποςτιριξθ του ςχολείου από τουσ γονείσ.  

   Χ 
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Διοικθτικι Λειτουργία  

9- Ηγεςία – Οργάνωςθ και διοίκθςθ τθσ ςχολικισ μονάδασ  

Υπεφκυνοι Κακθγθτζσ:  

Ψαρρόσ Παναγιϊτθσ, Μαγγαναδζλλθσ Ιγνάτιοσ, Παντελίδθσ Παναγιϊτθσ.  

 

Η ςτελζχωςθ του ςχολείου και θ ποιότθτα του διδακτικοφ προςωπικοφ 

Λαμβάνοντασ υπόψθ τα ςτοιχεία που αναγράφονται ςτισ βάςεισ δεδομζνων του myschool το 
Γυμνάςιο Πζτρασ διακζτει ςχεδόν όλουσ τουσ εκπαιδευτικοφσ που απαιτοφνται ανά ειδικότθτα για 
τθ διδαςκαλία των επιμζρουσ γνωςτικϊν αντικειμζνων. Ωςτόςο, και κατά το ςχολικό ζτοσ 2020-
2021 παρατθρικθκαν μεγάλεσ κακυςτεριςεισ ςτθν πλιρωςθ των κενϊν που υπιρχαν ςτθν αρχι 
τθσ ςχολικισ χρονιάσ, με αποτζλεςμα να δυςχεραίνεται θ ομαλι λειτουργία του ςχολείου.  
 Επιπλζον, θ μετακίνθςθ κακθγθτϊν του ςχολείου μασ και ςε άλλα ςχολεία, προκειμζνου να 
ςυμπλθρϊςουν το διδακτικό τουσ ωράριο, προκαλεί ανωμαλίεσ ςτθ λειτουργία του ςχολείου μασ 
και δυςχεραίνει τθν εκπόνθςθ ωρολογίου προγράμματοσ μακθμάτων. Οι εκπαιδευτικοί αυτοί, 
αναγκάηονται να λείπουν από το ςχολείο μασ κάποιεσ θμζρεσ τθσ εβδομάδασ, προκειμζνου να 
καλφπτουν κενά ςε άλλα μακρινά ςχολεία,  και αυτό δυςκολεφει τθν επαφι και τθν επικοινωνία 
των εκπαιδευτικϊν με τουσ μακθτζσ και τουσ γονείσ των μακθτϊν, κακϊσ επίςθσ, αποτρζπει τθ 
ςυμμετοχι των εκπαιδευτικϊν αυτϊν ςτα εκπαιδευτικά προγράμματα και ςτισ δράςεισ του 
ςχολείου ι ακόμα περιορίηει τθ ςυμμετοχι τουσ ςτθν ανάλθψθ διοικθτικϊν αρμοδιοτιτων.  
 Οι εκπαιδευτικοί του ςχολείου μασ είναι καταρτιςμζνοι ςε υψθλό βακμό. Θ επιςτθμονικι 
και παιδαγωγικι κατάρτιςθ των εκπαιδευτικϊν ανταποκρίνεται ςτισ απαιτιςεισ του 
Προγράμματοσ πουδϊν. Επιπλζον θ εμπειρία τουσ επαρκεί για τθν υλοποίθςθ του Προγράμματοσ 
πουδϊν και τθν ανάπτυξθ δραςτθριοτιτων εντόσ και εκτόσ ςχολείου. Αναφζρεται χαρακτθριςτικά 
ότι οι δεκατρείσ (13) εκ των δεκαοκτϊ (18) εκπαιδευτικϊν του ςχολείου μασ είναι κάτοχοι 
μεταπτυχιακοφ τίτλου. Οι Εκπαιδευτικοί του ςχολείου μασ επιμορφϊνονται ςε κάκε ευκαιρία και 
ενθμερϊνονται για τισ νζεσ παιδαγωγικζσ αρχζσ και τακτικζσ, με αποτζλεςμα  να διακζτουν τθν 
επιςτθμονικι και παιδαγωγικι κατάρτιςθ που απαιτείται προκειμζνου να ανταποκρίνονται ςτισ 
απαιτιςεισ του Προγράμματοσ πουδϊν. 
Τμιματα Ζνταξθσ: Δυςτυχϊσ, τα τμιματα ζνταξθσ δεν ςτελεχϊκθκαν κακόλου κατά το ςχολικό 
ζτοσ 2020-2021, αν και προβλζπονται δφο οργανικζσ κζςεισ ςτο ςχολείο μασ.  
 
Ενιςχυτικι Διδαςκαλία: Σο ςχολείο μασ αποτζλεςε Κζντρο Ενιςχυτικισ Διδαςκαλίασ με ΤΚΑΕ τον 
Διευκυντι του ςχολείου. Θ Ενιςχυτικι Διδαςκαλία λειτοφργθςε από το Φεβρουάριο του 2021 για 
τουσ μακθτζσ του ςχολείου μασ. Οι κακθγθτζσ τθσ Ενιςχυτικισ Διδαςκαλίασ ςυνεργάςτθκαν ςτενά 
με τουσ κακθγθτζσ του ςχολείου και κατάφεραν να καλφψουν κενά και απορίεσ και να 
υποςτθρίξουν τουσ μακθτζσ που είχαν ανάγκθ.  
 
Συμβουλευτικι: Δυςτυχϊσ δεν υπάρχει εξειδικευμζνο επιςτθμονικό προςωπικό για ηθτιματα 
κακοδιγθςθσ, ςυμβουλευτικισ και υποςτιριξθσ των μακθτϊν  και τα ςχολεία δεν υποςτθρίηονται 
επαρκϊσ από τζτοιεσ δομζσ και τζτοιο προςωπικό (ψυχολόγοι, κοινωνιολόγοι, ειδικοί ΕΠ κτλ).  
Διοικθτικό προςωπικό και βοθκθτικό προςωπικό: το ςχολείο μασ δεν υπάρχει κακόλου 

διοικθτικό προςωπικό, με αποτζλεςμα να επιβαρφνονται με τισ διοικθτικζσ αρμοδιότθτεσ και 

υποχρεϊςεισ ο Διευκυντισ, ο Τποδιευκυντισ και οι εκπαιδευτικοί του ςχολείου. υνεπϊσ, ςτο 

ςχολείο μασ δεν υπάρχει προςωπικό για  γραμματειακι υποςτιριξθ, για φφλαξθ των μακθτϊν και 
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των χϊρων, για ςυντιρθςθ εγκαταςτάςεων και για τθν κακαριότθτα του χϊρου. Θ κακαριότθτα 

του ςχολείου ανατίκεται από τισ αρμόδιεσ Δθμοτικζσ Αρχζσ ςε ςυμβαςιοφχουσ. Θ ζλλειψθ 

τεχνικοφ προςωπικοφ ζγινε φανερι ιδιαίτερα κατά τθ διάρκεια τθσ Σθλεκπαίδευςθσ, όταν υπιρχε 

μεγάλθ ανάγκθ από εξειδικευμζνο τεχνικό προςωπικό που να ςυντθριςει τουσ υπολογιςτζσ και 

τον εξοπλιςμό του ςχολείου, των κακθγθτϊν και των μακθτϊν.  

Στελζχωςθ του ςχολείου 
 1 2 3 4 
Οι κενζσ κζςεισ των εκπαιδευτικϊν καλφπτονται ζγκαιρα με τθν ζναρξθ του 
ςχολικοφ ζτουσ. 

 Χ   

Σο ςχολείο διακζτει τουσ εκπαιδευτικοφσ που απαιτοφνται ανά ειδικότθτα για τθ 
διδαςκαλία των επιμζρουσ γνωςτικϊν αντικειμζνων. 

   Χ 

Θ αναλογία ανάμεςα ςτο μόνιμο προςωπικό και τουσ αναπλθρωτζσ / ωρομίςκιουσ 
εκπαιδευτικοφσ δε δθμιουργεί κωλφματα ςτο ςχολικό πρόγραμμα. 

  Χ  

Θ επιςτθμονικι και παιδαγωγικι κατάρτιςθ των εκπαιδευτικϊν ανταποκρίνεται 
ςτισ απαιτιςεισ του Προγράμματοσ πουδϊν. 

   Χ 

Θ εμπειρία των εκπαιδευτικϊν επαρκεί για τθν υλοποίθςθ του Προγράμματοσ 
πουδϊν και τθν ανάπτυξθ δραςτθριοτιτων εντόσ και εκτόσ ςχολείου. 

   Χ 

Οι ανάγκεσ των μακθτϊν για ειδικι ι πρόςκετθ διδαςκαλία (ενιςχυτικι 
διδαςκαλία, Σάξθ Τποδοχισ, Σμιμα Ζνταξθσ) καλφπτονται επαρκϊσ από το 
διδακτικό προςωπικό. 

Χ    

Οι ανάγκεσ του ςχολείου ςε ειδικό επιςτθμονικό προςωπικό (για ηθτιματα 
κακοδιγθςθσ, ςυμβουλευτικισ και υποςτιριξθσ των μακθτϊν/τριϊν) καλφπτονται 
επαρκϊσ από τθ ςυνεργαςία του ςχολείου με εξειδικευμζνα κζντρα και υπθρεςίεσ 
του ΤΠΑΙΘΠΑ. 

Χ    

Σο διοικθτικό προςωπικό επαρκεί για τθ ςτιριξθ του διδακτικοφ και διοικθτικοφ 
ζργου του ςχολείου. 

  Χ  

Σο βοθκθτικό προςωπικό με αρμοδιότθτεσ ςχετικζσ με τθν κακαριότθτα, 
ςυντιρθςθ και φφλαξθ του ςχολείου καλφπτει τισ ανάγκεσ τθσ ςχολικισ μονάδασ. 

   Χ 

 

Οργάνωςθ και Διοίκθςθ τθσ Σχολικι Μονάδασ:  

Ο Διευκυντισ και ο Τποδιευκυντισ του ςχολείου ςε ςτενι ςυνεργαςία με το φλλογο Διδαςκόντων 
διαμορφϊνουν το πλαίςιο λειτουργίασ του ςχολείου και οργανϊνουν τθ ςχολικι ηωι με πολφ 
αποτελεςματικό τρόπο. Ο Διευκυντισ ςυγκαλεί ςυχνά το φλλογο Διδαςκόντων, για να ςυηθτιςει 
μαηί τουσ τα προβλιματα και τισ υποχρεϊςεισ που ανακφπτουν και για να ςυντονίςουμε τισ 
ενζργειεσ όλων μασ. Μζςα από αυτζσ τισ ςυνεδριάςεισ ανταλλάςςονται απόψεισ, ϊςτε οι ντόπιοι 
κακθγθτζσ να κατατοπίηουν τουσ αναπλθρωτζσ για το κοινωνικό, οικονομικό και πολιτιςτικό κλίμα 
τθσ τοπικισ κοινότθτασ, ενϊ οι αναπλθρωτζσ να μεταλαμπαδεφςουν τισ εμπειρίεσ τουσ από άλλα 
ςχολεία και τόπουσ. Ζτςι, εδραιϊνεται και ζνα κλίμα ςεβαςμοφ, εμπιςτοςφνθσ, ςυνεργαςίασ και 
ςυναδελφικισ αλλθλεγγφθσ μεταξφ των κακθγθτϊν του ςχολείου.  
 Ο Τποδιευκυντισ του ςχολείου ζχει αναλάβει να ενθμερϊνει με email το φλλογο 
Διδαςκόντων για τθν αλλθλογραφία που παραλαμβάνει το ςχολείο μασ ςχετικά με τθ νομοκεςία 
και τισ οδθγίεσ των αρμόδιων φορζων. Επίςθσ, προωκεί ςτουσ κακθγθτζσ τα email που αφοροφν 
ςε αυτοφσ και ςτα μακιματά τουσ. Επιπλζον, ο Τποδιευκυντισ ζχει δθμιουργιςει μία ομάδα ςτο 
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viber με τουσ κακθγθτζσ του ςχολείου μασ, ϊςτε να ανταλλάςςουμε πλθροφορίεσ, ανθςυχίεσ και 
απορίεσ και να υπάρχει άμεςθ μεταβίβαςθ των οδθγιϊν του Διευκυντι.  
 Ο κάκε κακθγθτισ του υλλόγου Διδαςκόντων ζχει αναλάβει ςυγκεκριμζνα κακικοντα και 
ςυγκεκριμζνεσ  εξωδιδακτικζσ υποχρεϊςεισ, ϊςτε να μοιράηεται ο φόρτοσ εργαςίασ. Με ανάλογο 
τρόπο ζχουν μοιραςτεί και οι εφθμερίεσ ςτουσ κακθγθτζσ. Γενικότερα, ο Διευκυντισ του ςχολείου 
επιςθμαίνει ςυχνά τθν ανάγκθ να γίνονται οι εφθμερίεσ ςωςτά και με προςοχι. Με ςυχνζσ 
τακτικζσ και ζκτακτεσ ςυνεδριάςεισ, οι κακθγθτζσ ενθμερϊνουν το Διευκυντι και το φλλογοσ για 
το βακμό επίτευξθσ των επιμζρουσ ςτόχων και το βακμό υλοποίθςθσ των υποχρεϊςεων που 
ανζλαβαν.  
Σο πνεφμα ςυνεργαςίασ μεταξφ του Διευκυντι, του Τποδιευκυντι, των κακθγθτϊν, των μακθτϊν 
και των γονζων-κθδεμόνων κακρεφτίηεται μζςα από τθ διαδικαςία ςφνταξθσ του νζου εςωτερικοφ 
κανονιςμοφ του ςχολείου. Ο φμβουλοσ χολικισ Ηωισ του ςχολείου μασ οργάνωςε αλλεπάλλθλεσ 
ςυναντιςεισ και ςυηθτιςεισ με τουσ κακθγθτζσ του ςχολείου, τα Πενταμελι ςυμβοφλια μακθτϊν 
των τάξεων, το Δεκαπενταμελζσ ςυμβοφλιο μακθτϊν του ςχολείου και τουσ γονείσ και κθδεμόνεσ, 
γιατί τα υγειονομικά μζτρα δεν επζτρεπαν τθ ςυγκζντρωςθ όλων μαηί ςυγχρόνωσ. Αυτζσ οι 
ςυηθτιςεισ ζγιναν με πνεφμα αλλθλοςεβαςμοφ και με ειλικρίνεια και είχαν ωσ αποτζλεςμα τθ 
ςφνταξθ του νζου Εςωτερικοφ Κανονιςμοφ του ςχολείου. Οι ειλικρινείσ ςυηθτιςεισ μεταξφ όλων 
αυτϊν των φορζων τθσ μακθτικισ κοινότθτασ και το ευρφτερο δθμοκρατικό κλίμα λειτουργίασ του 
ςχολείου ςυντζλεςαν ςτο να γίνει αποδεκτόσ και ςεβαςτόσ ο νζοσ Εςωτερικόσ χολικόσ 
Κανονιςμόσ από όλεσ τισ πλευρζσ και να εφαρμοςτεί από όλουσ.  
Ο Διευκυντισ και ο φλλογοσ Διδαςκόντων ςυνεργάηεται με τον φλλογο Γονζων-Κθδεμόνων για 
τθ διευκζτθςθ προβλθμάτων ςχετικά με τον εξοπλιςμό του ςχολείου. Τπάρχουν τακτικζσ 
ςυναντιςεισ Γονζων με τουσ κακθγθτζσ ανά τάξθ, οι οποίεσ γίνονται ςυνικωσ απόγευμα, ϊςτε να 
ςυηθτιοφνται τα προβλιματα που ανακφπτουν ςτθν εκπαιδευτικι διαδικαςία και ςτο κλίμα τθσ 
τάξθσ. Οι ςυναντιςεισ αυτζσ ζδωςαν ςε πολλζσ περιπτϊςεισ λφςεισ ςε καταςτάςεισ που ζμοιαηαν 
αδιζξοδεσ. Δυςτυχϊσ, θ αναςτάτωςθ ςτθ ςχολικι διαδικαςία κατά το ςχολικό ζτοσ 2020-2021 δεν 
επζτρεψε να γίνουν αυτζσ οι ςυναντιςεισ τακτικότερα (π.χ. μία ανά μινα), όπωσ ςε προθγοφμενα 
ςχολικά ζτθ.  
 Σζλοσ, το ωρολόγιο πρόγραμμα προβλζπει κοινζσ ϊρεσ ςυνεργαςίασ των κακθγθτϊν τθσ 
ίδιασ ι παρόμοιασ ειδικότθτασ, ϊςτε να ςυηθτοφν για τθν φλθ και για τουσ μακθτζσ, να 
οργανϊνουν τισ διακεματικζσ ςυνδιδαςκαλίεσ και να κζτουν ςτόχουσ. Αυτζσ οι μικρζσ 
ςυνεδριάςεισ ανά ειδικότθτα βοικθςε τουσ εκπαιδευτικοφσ και ςτο να αλλθλοενθμερϊνονται για 
κζματα που αφοροφν ςτουσ μακθτζσ με γνωμάτευςθ από ΚΕΤ, εφόςον τα τμιματα ζνταξθσ δεν 
ςτελεχϊκθκαν και δεν λειτοφργθςαν.  
 

 

Τομζασ:  Διοικηηική Λειηοςπγία  

Δείκτθσ:  9- Ηγεζία – Οπγάνυζη και διοίκηζη ηηρ ζσολικήρ μονάδαρ   

1 2 3 4 Δθμοκρατικι διοίκθςθ και πολφ καλι οργάνωςθ τθσ ςχολικισ μονάδασ.  
Κακυςτζρθςθ ςτθν ςτελζχωςθ του ςχολείου μασ.  
Δεν λειτοφργθςαν τα Σμιματα Ζνταξθσ.    Χ  
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10-Διαχείριςθ υλικϊν πόρων και υποδομϊν  

Υπεφκυνοι Κακθγθτζσ:  

Ψαρρόσ Παναγιϊτθσ, Μαγγαναδζλλθσ Ιγνάτιοσ, Παντελίδθσ Παναγιϊτθσ, Λυςςοφδθσ Χριςτοσ, 

Γκορτηιϊτου Μαρία.  

 

 1 2 3 4 

Οι υπάρχοντεσ χϊροι επαρκοφν για τθν εφαρμογι του ςχολικοφ 
προγράμματοσ. 

  Χ  

Οι υπάρχοντεσ χϊροι του ςχολείου είναι κατάλλθλοι για τθ διδαςκαλία 
και τθ ςχολικι ηωι. 

   Χ 

Οι αίκουςεσ διδαςκαλίασ καλφπτουν τισ ανάγκεσ των μακθτϊν του 
τμιματοσ/τθσ τάξθσ. 

   Χ 

Οι ειδικζσ αίκουςεσ και χϊροι του ςχολείου (π.χ. εργαςτιρια φυςικισ-
χθμείασ, εργαςτιριο Θ/Τ, αίκουςα καλλιτεχνικϊν, αίκουςα μουςικισ, 
αίκουςα βιβλιοκικθσ-αναγνωςτθρίου κ.ά.) επαρκοφν για τθν ανάπτυξθ 
του Προγράμματοσ πουδϊν. 

  Χ  

Οι αίκουςεσ δραςτθριοτιτων και εκδθλϊςεων (π.χ. κεάτρου, πολ-
λαπλϊν χριςεων, αμφικεάτρου) ανταποκρίνονται ςτισ ανάγκεσ τθσ 
ςχολικισ ηωισ. 

  Χ  

Οι χϊροι τθσ διοίκθςθσ του ςχολείου (γραφεία Διευκυντι, Τποδιευ-
κυντι, γραφεία εκπαιδευτικϊν) καλφπτουν τισ εργαςιακζσ ανάγκεσ των 
εκπαιδευτικϊν. 

  Χ  

Οι βοθκθτικοί χϊροι (κυλικείο, τουαλζτεσ) καλφπτουν τισ ανάγκεσ των 
μακθτϊν και των εκπαιδευτικϊν. 

   Χ 

Οι εξωτερικοί χϊροι του ςχολείου (αφλειοσ χϊροσ, γιπεδα) είναι 
επαρκείσ για τον αρικμό των μακθτϊν/τριϊν. 

  Χ  

Οι χϊροι του ςχολείου είναι λειτουργικοί (κατάλλθλθ κερμοκραςία και 
φωτιςμόσ, απουςία ενοχλθτικϊν κορφβων, ςκιαςμζνο προαφλιο, 
φπαρξθ κακιςμάτων ςτουσ κοινόχρθςτουσ χϊρουσ, κλπ). 

  Χ  

Οι αίκουςεσ διδαςκαλίασ είναι κατάλλθλεσ για τθ διδαςκαλία των 
διαφόρων μακθμάτων. 

   Χ 

Οι κτιριακζσ εγκαταςτάςεισ είναι αςφαλείσ για τουσ μακθτζσ και τουσ 
εκπαιδευτικοφσ του ςχολείου. 

   Χ 

Σο ςχολείο διακζτει υποδομι για άτομα με κινθτικά προβλιματα 
(αςανςζρ, ειδικζσ ράμπεσ κ.ά.). 

   Χ 

Ο εξοπλιςμόσ και τα διακζςιμα μζςα του ςχολείου επαρκοφν για τθν 
εφαρμογι του ςχολικοφ προγράμματοσ. 

  Χ  
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Ο εξοπλιςμόσ και τα διακζςιμα μζςα του ςχολείου ανταποκρίνονται 
ςτισ ςφγχρονεσ διδακτικζσ ανάγκεσ και μακθςιακζσ διαδικαςίεσ. 

   Χ 

Σο ςχολείο διακζτει τον απαραίτθτο εργαςτθριακό εξοπλιςμό (όργανα 
και υλικά εργαςτθρίων φυςικισ-χθμείασ, όργανα μουςικισ, υλικά 
ηωγραφικισ, Θ/Τ, κ.ά.) για τθ διδαςκαλία των διαφόρων μακθμάτων. 

  Χ  

Θ υποδομι του ςχολείου ςε οπτικοακουςτικά μζςα διδαςκαλίασ ι-
κανοποιεί τισ ανάγκεσ του Προγράμματοσ πουδϊν. 

  Χ  

Οι αίκουςεσ δραςτθριοτιτων και εκδθλϊςεων (π.χ. κεάτρου, πολ-
λαπλϊν χριςεων, αμφικεάτρου) διακζτουν τον απαραίτθτο για τθ 
λειτουργία τουσ εξοπλιςμό. 

  Χ  

Οι ειδικζσ αίκουςεσ και χϊροι του ςχολείου (π.χ. εργαςτιρια φυςικισ-
χθμείασ, αίκουςα βιβλιοκικθσ-αναγνωςτθρίου κ.ά.) διακζτουν τον 
απαραίτθτο για τθ λειτουργία τουσ εξοπλιςμό. 

  Χ  

Ο εξοπλιςμόσ των χϊρων διοίκθςθσ του ςχολείου (γραφεία Διευκυντι, 
Τποδιευκυντι, γραφεία εκπαιδευτικϊν) ανταποκρίνεται ςτισ 
εργαςιακζσ ανάγκεσ των εκπαιδευτικϊν. 

  Χ  

Σο ςχολείο διακζτει τον απαραίτθτο εξοπλιςμό (κατάλλθλεσ υποδομζσ 
πλθροφορικισ και δίκτυα επικοινωνίασ) για τθν ενςωμάτωςθ των ΣΠΕ 
ςτθν κακθμερινι εκπαιδευτικι διαδικαςία. 

 Χ   

Οι διακζςιμοι θλεκτρονικοί υπολογιςτζσ είναι ςφγχρονθσ τεχνολογίασ.   Χ  

Οι διακζςιμοι οικονομικοί πόροι επαρκοφν για τθν υποςτιριξθ του 
εκπαιδευτικοφ ζργου ςτο ςχολείο (ανάπτυξθ εκπαιδευτικϊν δρα-
ςτθριοτιτων, ενιςχυτικϊν και άλλων παρεμβάςεων, κακϊσ και προ-
γραμμάτων τοπικοφ/εκνικοφ/διεκνοφσ επιπζδου). 

 Χ   

Ο Διμοσ, ο φλλογοσ Γονζων ι θ τοπικι κοινωνία ενιςχφει οικονομικά 
το ςχολείο. 

  Χ  

 

Ανάλυςθ & Συμπζραςμα: 
 Σο Γυμνάςιο Πζτρασ Λζςβου διακζτει νεότευκτεσ εγκαταςτάςεισ και κτιριακζσ υποδομζσ, 
κακϊσ είναι ςε χριςθ μόλισ από το 2001. Σο κτίριο αυτό καταςκευάςτθκε εξαρχισ ωσ ςχολείο και 
ςφμφωνα με ςχζδια και προδιαγραφζσ του ΟΚ. τον αρχικό ςχεδιαςμό του το κτίριο προοριηόταν 
να ςτεγάςει ζξι (6) τάξεισ γενικισ εκπαίδευςθσ και διακζτει επίςθσ χϊρο πολλαπλϊν χριςεων, 
εργαςτιριο πλθροφορικισ και εργαςτιριο φυςικϊν επιςτθμϊν.  

Επίςθσ, το κτίριο διακζτει ράμπεσ ςε διάφορα ςθμεία κακϊσ και ανελκυςτιρα, 
προκειμζνου να διευκολφνεται μετακίνθςθ ατόμων με ειδικζσ ανάγκεσ ςε όλουσ τουσ χϊρουσ, 
ωςτόςο ο ανελκυςτιρασ ζχει ςφραγιςτεί από τισ υπθρεςίεσ του Διμου, δεν λειτουργεί και δεν ζχει 
ςυντθρθκεί για διάςτθμα άνω των 15 ετϊν. Άρα, δεν προςφζρεται για τθν εξυπθρζτθςθ μακθτϊν 
και εκπαιδευτικϊν ΑΜΕΑ.  
 τισ αρχζσ τισ δεκαετίασ του 2010 παραχωρικθκε μία αίκουςα διδαςκαλίασ ςτο ιςόγειο, 
για να λειτουργιςει θ χολικι Βιβλιοκικθ ςτο πλαίςιο προγράμματοσ ΕΠΕΑΕΚ. Ωςτόςο, θ 
βιβλιοκικθ είναι κλειςτι εδϊ και 4 ζτθ και λειτουργεί μόνο για κάποιεσ ϊρεσ υπό τθν ευκφνθ 
κακθγθτι του ςχολείου μασ. 
 Σο Εργαςτιριο Φυςικϊν Επιςτθμϊν ζχει εξοπλιςτεί τα τελευταία ζτθ με ειδικι επίπλωςθ 
και ειδικό εργαςτθριακό εξοπλιςμό, αλλά υπάρχουν ακόμθ αρκετζσ ελλείψεισ ςε μικροςκόπια και 
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εργαςτθριακό εξοπλιςμό. Θ αίκουςα Φυςικϊν Επιςτθμϊν, κατά το τρζχον ςχολικό ζτοσ 
μετονομάςτθκε ςε «Εργαςτιριο Φυςικϊν Επιςτθμϊν – Γεϊργιοσ Ράπτθσ», προσ τιμιν του 
αείμνθςτου ςυντοπίτθ μασ που ζχει ιδρφςει πρόγραμμα υποτροφιϊν προσ απόρουσ μακθτζσ του 
ςχολείου μασ.  

Επίςθσ, ςτον αφλειο χϊρο υπάρχουν δφο λυόμενεσ αίκουςεσ τφπου ΠΡΟΚΑΣ που 
χρθςιμοποιοφνται ωσ αίκουςα για τα τμιματα ζνταξθσ του ςχολείου και ωσ αίκουςα τεχνολογίασ. 
υνεπϊσ, θ τρζχουςα κατάςταςθ του ςχολείου ςε κτιριακζσ υποδομζσ ζχει ωσ εξισ: 

 Ζξι (6) αίκουςεσ διδαςκαλίασ που ςτεγάηονται ςτο κυρίωσ κτίριο. 

 Μία ςχολικι βιβλιοκικθ, ενταγμζνθ ςτο Πρόγραμμα ΕΠΕΑΕΚ 

 Ζνα εργαςτιριο φυςικϊν επιςτθμϊν, επαρκϊσ εξοπλιςμζνο. 

 Μία αίκουςα πολλαπλϊν χριςεων. 

 Μία αίκουςα ειδικισ αγωγισ (πρόκειται για γραφείο-χϊρο διοίκθςθσ που παραχωρικθκε 
προκειμζνου να ςτεγάςει τθ διδαςκαλία ειδικισ αγωγισ και τα τμιματα ζνταξθσ) 

 Δφο λυόμενεσ αίκουςεσ τφπου ΠΡΟΚΑΣ που χρθςιμοποιοφνται πολλαπλϊσ (ωσ αίκουςα 
τμθμάτων ζνταξθσ ι ωσ αίκουςα καλλιτεχνικϊν και τεχνολογίασ.). 

 Σο ςχολείο διακζτει επίςθσ ζνα γραφείο Διευκυντι και ζνα γραφείο Κακθγθτϊν.  

 το ςχολείο υπάρχει και ζνα κυλικείο.  
 

Το ςχολείο μασ ςτερείται: 

 ενόσ Γυμναςτθρίου ι ςτεγαςμζνου χϊρου άκλθςθσ. Επίςθσ, οι υπαίκριοι χϊροι άκλθςθσ 
παρουςιάηουν πλζον εκτεταμζνθ φκορά και χρειάηονται ανακαίνιςθ.  
 

Εξοπλιςμόσ: 
Ο εξοπλιςμόσ του ςχολείου μασ κρίνεται ικανοποιθτικόσ. Όλεσ οι αίκουςεσ διδαςκαλίασ 

είναι εξοπλιςμζνεσ με φορθτό υπολογιςτι και ςτακερό προβολζα οροφισ.  Όλεσ οι αίκουςεσ 
γενικισ διδαςκαλίασ ζχουν λευκοφσ πίνακεσ, υνεπϊσ, ςε κάκε αίκουςα γενικισ εκπαίδευςθσ ο 
εκπαιδευτικόσ ζχει ςτθ διάκεςι του οπτικοακουςτικά μζςα, δυνατότθτα προβολισ και πρόςβαςθ 
ςτο διαδίκτυο. Ωςτόςο, οι φορθτοί Θ/Τ που χρθςιμοποιοφνται ςτισ τάξεισ είναι αρκετά παλιάσ 
τεχνολογίασ. Είναι λειτουργικοί, αλλά χρειάηονται αναβάκμιςθσ ι ανανζωςθσ. 
 Σο ςθμαντικότερο πρόβλθμα του ςχολείου μασ, όςον αφορά ςτον εξοπλιςμό, είναι ότι θ 
γραμμι για το διαδίκτυο ζχει πολφ μικρζσ δυνατότθτεσ και δεν μπορεί να καλφψει τισ διοικθτικζσ 
και εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ του ςχολείου μασ. Αυτό φάνθκε ακόμθ εντονότερα κατά τθν περίοδο 
τθσ «καραντίνασ», όταν το ςχολείο μασ αδυνατοφςε να υποςτθρίξει τθ λειτουργία τθσ ςφγχρονθσ 
εξ αποςτάςεωσ εκπαίδευςθσ μζςω webex. Για αυτό και οι κακθγθτζσ ζκαναν τα μακιματα τθσ εξ 
αποςτάςεωσ εκπαίδευςθσ από το ςπίτι τουσ και χρθςιμοποιϊντασ τθ προςωπικι τουσ γραμμι 
διαδικτφου. Σα αλλεπάλλθλα αιτιματά μασ προσ τθ χολικι Επιτροπι του Διμου Δυτικισ Λζςβου, 
προκειμζνου να αναβακμίςει τθ γραμμι του διαδικτφου δεν ζχουν ακόμθ ευοδωκεί, παρά τισ 
υποςχζςεισ των υπευκφνων.  
 Σο εργαςτιριο φυςικϊν επιςτθμϊν είναι επαρκϊσ εξοπλιςμζνο και ςφμφωνα με τισ 
οδθγίεσ του ΕΚΦΕ. Εντοφτοισ, ο εξοπλιςμόσ του εργαςτθρίου φυςικϊν επιςτθμϊν χαρακτθρίηεται 
ςχετικά επαρκισ αναφερόμενοσ ςε προγράμματα επίδειξθσ. Για μετωπικά πειράματα ομάδων 
μακθτϊν, υπάρχουν ςαφείσ ελλείψεισ, για παράδειγμα ςε μικροςκόπια, κερμόμετρα, 
αμπερόμετρα, βολτόμετρα και τροφοδοτικά. 
  Θ χολικι Βιβλιοκικθ είναι επαρκϊσ εξοπλιςμζνθ, αλλά δεν λειτουργεί ςωςτά λόγω 
ζλλειψθσ υπευκφνου.  
 το γραφείο των κακθγθτϊν και ςτο γραφείο του Διευκυντι υπάρχουν υπολογιςτζσ για τθν 
άςκθςθ των διοικθτικϊν κακθκόντων τουσ.  
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 το χϊρο πολλαπλϊν χριςεων λαμβάνουν χϊρα εκδθλϊςεισ, εορτζσ, εκπαιδευτικά 
προγράμματα και ποικίλεσ δραςτθριότθτεσ του ςχολείου. Θ αίκουςα αυτι ζχει ςφνδεςθ με το 
διαδίκτυο και εξοπλίηεται, όταν απαιτείται, από ζνα φορθτό ςφςτθμα μικροφωνικισ 
εγκατάςταςθσ.  
 
Οικονομικοί πόροι: 
Οι διακζςιμοι οικονομικοί πόροι επαρκοφν μερικϊσ για τθν υποςτιριξθ του εκπαιδευτικοφ ζργου 
ςτο ςχολείο (ανάπτυξθ εκπαιδευτικϊν δραςτθριοτιτων, ενιςχυτικϊν και άλλων παρεμβάςεων, 
κακϊσ και εκπαιδευτικϊν προγραμμάτων) και καλφπτουν ελλιπϊσ τισ ανάγκεσ και τουσ ςτόχουσ 
του ςχολείου.  Θ οικονομικι ςυμπαράςταςθ των Γονζων και Κθδεμόνων των μακθτϊν του 
ςχολείου δε δφναται να καλφψει τα όποια κενά ςτθ χρθματοδότθςθ του ςχολείου.  
 

Τομζασ:  Διοικηηική Λειηοςπγία  

Δείκτθσ:  10-Διασείπιζη ςλικών πόπυν και ςποδομών  

1 2 3 4 
Αρκετά καλι κτιριακι υποδομι και ο αρκετά λειτουργικόσ εξοπλιςμόσ, αλλά ςε 
διάφορεσ περιπτϊςεισ χρειάηονται ανακαίνιςθ και ανανζωςθ.  

  Χ  
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11- Σχολείο και κοινότθτα  

Υπεφκυνοι Κακθγθτζσ:  

Ψαρρόσ Παναγιϊτθσ, Μαγγαναδζλλθσ Ιγνάτιοσ, Παντελίδθσ Παναγιϊτθσ, Λυςςοφδθσ Χριςτοσ, 

Γκορτηιϊτου Μαρία.  
 

Σο ςχολείο μασ ςυνεργάηεται ςε τακτικι βάςθ με τα Δθμοτικά ςχολεία από τα οποία 
προζρχονται οι μακθτζσ μασ. Κάκε χρόνο οι ομάδεσ των προγραμμάτων Erasmus+ παρουςιάηουν 
τα παράγωγά τουσ ςτουσ εκπαιδευτικοφσ και ςτουσ μακθτζσ των δθμοτικϊν, ςτο πλαίςιο τθσ 
«διάχυςθσ» του προγράμματοσ προσ τθν τοπικι κοινωνία. Επιπλζον, τα Δθμοτικά ςχολεία μζςα 
ςτο Μάιο φζρνουν τθν εκάςτοτε  τ’ τάξθ τουσ ςτο ςχολείο μασ, για μια πρϊτθ γνωριμία με τουσ 
χϊρουσ, τα μακιματα και το ςχολικό περιβάλλον του Γυμναςίου Πζτρασ. Δυςτυχϊσ, κατά τθν 
φετινι ςχολικι χρονιά δεν ζγιναν αυτζσ οι ανταλλαγζσ επιςκζψεων λόγω των αυςτθρϊν 
υγειονομικϊν πρωτοκόλλων.  
 Επίςθσ, τα προγράμματα Erasmus+ φζρνουν ςε επικοινωνία το ςχολείο μασ με τα ςχολεία-
εταίρουσ των προγραμμάτων είτε για τθν ανταλλαγι πλθροφοριϊν είτε για τον ςυντονιςμό των 
δράςεϊν τουσ.  

Επιπλζον, ο Διευκυντισ του ςχολείου μασ είναι ςε τακτικι επικοινωνία με τουσ υντονιςτζσ 
Εκπαιδευτικοφ Ζργου και ακόμθ πιο ςυχνά ςυνεργάηεται με τον ΕΕ Παιδαγωγικισ Ευκφνθσ του 
Γυμναςίου Πζτρασ, του οποίου τθν υποςτιριξθ και κακοδιγθςθ αναηθτοφμε ςε κάκε πρόβλθμα 
και ςε κάκε ανάγκθ. Οι επιςκζψεισ εργαςίασ του ΕΕ Παιδαγωγικισ Ευκφνθσ ςτο ςχολείο μασ είναι 
τακτικζσ και πάντα εποικοδομθτικζσ και υποςτθρικτικζσ του ζργου μασ.  

Εκτόσ αυτϊν, το ςχολείο μασ ζχει ςυχνι επικοινωνία και ςυνεργαςία με το ΚΕΤ Λζςβου, 
κακϊσ 27 μακθτζσ ζχουν γνωμάτευςθ από το ΚΕΤ Λζςβου και ςε τακτά χρονικά διαςτιματα 
επιηθτοφμε τισ ςυμβουλζσ τουσ και τθν κακοδιγθςι τουσ. Επίςθσ, οι φιλόλογοι και οι μακθματικοί 
του ςχολείου ςυντάςςουν τισ δικζσ τουσ αναφορζσ ςτα «Ζντυπα Αξιολόγθςθσ» για τουσ μακθτζσ 
του ςχολείου μασ που επιςκζπτονται το ΚΕΤ Λζςβου.  
 Παράλλθλα, ότι το ςχολείο μασ ςυνεργάηεται ςτενά με τισ υπθρεςίεσ τουσ Διμου, είτε είναι 
θ χολικι Επιτροπι Β’/κμιασ Εκπ/ςθσ που υποςτθρίηει τισ οικονομικζσ ανάγκεσ είτε άλλεσ 
υπθρεςίεσ του Διμου που ςχετίηονται με τθν κακαριότθτα του χϊρου και τθ ςυντιρθςθ των 
υποδομϊν.  

Σζλοσ, επιςθμαίνεται θ προςπάκεια του ςχολείου να παραμζνει ανοιχτό προσ τθν τοπικι 
κοινωνία και να αποτελεί χϊρο ςτζγαςθσ εκδθλϊςεων και δραςτθριοτιτων που ςυνάδουν με τθν 
ουςία του ρόλου ενόσ ςχολείου. Για παράδειγμα, το ςχολείο μασ με χαρά φιλοξενεί κατά καιροφσ 
δραςτθριότθτεσ και εκδθλϊςεισ του τοπικοφ «Ακλθτικοφ υλλόγου TAE KWON DO Πζτρασ 
Λζςβου», ςτον οποίο άλλωςτε είναι εγγεγραμμζνοι και μακθτζσ μασ που αςχολοφνται με το 
άκλθμα. Άλλωςτε, ο φλλογοσ Διδαςκόντων κεωρεί ότι ςε μία μικρι τοπικι κοινωνία ςαν τθ δικι 
μασ, όπου δεν υπάρχουν πολλζσ υποδομζσ και δυνατότθτεσ για τουσ νζουσ, είναι ςθμαντικό το 
ςχολείο να υποςτθρίηει αξιόλογεσ εκδθλϊςεισ φορζων τθσ τοπικισ κοινωνίασ παραχωρϊντασ τισ 
εγκαταςτάςεισ του.     

Τομζασ:  Διοικηηική Λειηοςπγία  

Δείκτθσ:  11- Σσολείο και κοινόηηηα  

1 2 3 4 τενι ςυνεργαςία με τα ςχολεία-εταίρουσ ςτα προγράμματα των Erasmus+ , με 
τα δθμοτικά ςχολεία τθσ περιοχισ, με τουσ υντονιςτζσ Εκπαίδευςθσ, με το 
ΚΕΤ Λζςβου και με τισ Δθμοτικζσ Αρχζσ. χολείο ανοιχτό ςτθν τοπικι κοινωνία.    Χ 
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Επαγγελματικι ανάπτυξθ των εκπαιδευτικϊν  

 

12- Συμμετοχι των εκπαιδευτικϊν ςε επιμορφωτικζσ δράςεισ  

Υπεφκυνοι Κακθγθτζσ:  

Θθβαίου Παναγιϊτα, Κάβουρασ Χαράλαμποσ, Νταλϊςθσ Δθμιτριοσ, Βερβζρθ Ελζνθ, 

Γκορτηιϊτου Μαρία.  

 

Οι Εκπαιδευτικοί του ςχολείου μασ τροφοδοτοφνται διαρκϊσ με το επιμορφωτικό υλικό 

που αποςτζλλουν ςτο ςχολείο οι υντονιςτζσ Εκπαιδευτικοφ Ζργου ι το ΙΕΠ. Όλεσ οι προςκλιςεισ 

προσ επιμόρφωςθ ανά ειδικότθτα προωκοφνται προσ τουσ κακθγθτζσ τθσ ειδικότθτασ και προσ 

τουσ κακθγθτζσ που διδάςκουν ςχετικά μακιματα ωσ β’ και γ’ ανάκεςθ.  

Επίςθσ, οι κακθγθτζσ κλάδου Φυςικϊν  (Φυςικόσ, Χθμικόσ, Βιολόγοσ) του ςχολείου μασ 

παρακολουκοφν τισ ςυναντιςεισ και τισ επιδείξεισ πειραμάτων του ΕΚΦΕ Λζςβου.  

Παράλλθλα, οι εκπαιδευτικοί μασ ςυμμετείχαν ςε όλεσ τισ ενθμερϊςεισ και επιμορφϊςεισ 

που αφοροφςαν ςτθν «Εξ Αποςτάςεωσ Εκπαίδευςθ μζςω τθσ πλατφόρμασ webex».  

Σζλοσ, οι κακθγθτζσ του ςχολείου μασ ζχουν εγγραφι ςτθν επιμόρφωςθ του ΙΕΠ για τα 

«Εργαςτιρια Δεξιοτιτων» που κα υλοποιθκεί από τα τζλθ Ιουνίου 2021. 

υνεπϊσ, ο φλλογοσ Διδαςκόντων ςυμμετζχει με μεγάλθ προκυμία ςτισ επιμορφϊςεισ, τισ 
οποίεσ κεωρεί υποςτθρικτικζσ ςτο ζργο του.    

 

Τομζασ:  Επαγγελμαηική ανάπηςξη ηυν εκπαιδεςηικών  

Δείκτθσ:  12- Σςμμεηοσή ηυν εκπαιδεςηικών ζε επιμοπθυηικέρ δπάζειρ 

1 2 3 4 Πρόκυμθ ςυμμετοχι των κακθγθτϊν ςε επιμορφϊςεισ που αφοροφν τθν 
ειδικότθτά τουσ, τθν «Εξ Αποζηάζευρ Εκπαίδεςζη μέζυ ηηρ πλαηθόπμαρ 

webex» και τα «Επγαζηήπια Δεξιοηήηυν».    Χ 
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13- Ανάλθψθ επιμορφωτικϊν πρωτοβουλιϊν του ςχολείου για τθ βελτίωςθ τθσ διδαςκαλίασ, 

τθσ μάκθςθσ και τθσ αξιολόγθςθσ  

Υπεφκυνοι Κακθγθτζσ:  

Θθβαίου Παναγιϊτα, Κάβουρασ Χαράλαμποσ, Νταλϊςθσ Δθμιτριοσ, Βερβζρθ Ελζνθ, 

Γκορτηιϊτου Μαρία.  

 

Οι Εκπαιδευτικοί του ςχολείου μασ προςπακοφν ςυνεχϊσ να ενιςχφςουν τισ γνϊςεισ και τισ 
δεξιότθτζσ τουσ και να προςαρμόςουν τθ διδαςκαλία τουσ ςτα νζα δεδομζνα και ςτισ τρζχουςεσ 
ανάγκεσ των νζων τθσ τοπικισ κοινωνίασ.  

Πολλοί από τουσ κακθγθτζσ του ςχολείου μασ ζχουν ιδθ μεταπτυχιακζσ ςπουδζσ ι 
παρακολουκοφν ακόμθ μεταπτυχιακά προγράμματα και προγράμματα επιμόρφωςθσ ςχετικά με τθν 
ειδικότθτά τουσ ι με τεχνικζσ διδαςκαλίασ και εξελίξεισ ςτθν παιδαγωγικι επιςτιμθ. Οι φυςικοί του 
ςχολείου μασ παρακολουκοφν τισ ςυναντιςεισ του ΕΚΦΕ Λζςβου και προςπακοφν να εφαρμόςουν 
πειράματα και δραςτθριότθτεσ ςτο Εργαςτιριο Φυςικϊν Επιςτθμϊν του ςχολείου μασ ι μζςα ςτθν 
τάξθ. Γενικότερα, οι εκπαιδευτικοί μεταφζρουν τισ γνϊςεισ τουσ μζςα ςτθν τάξθ και δοκιμάηουν τισ 
νζεσ τεχνικζσ διδαςκαλίασ, εςτιάηοντασ κυρίωσ ςτισ ομαδοςυνεργατικζσ τεχνικζσ και ςτθν ανάκεςθ 
ομαδικϊν ι ατομικϊν κεματικϊν εργαςία (project).  

Επίςθσ, το ωρολόγιο πρόγραμμα προβλζπει κοινζσ ϊρεσ ςυνεργαςίασ των κακθγθτϊν τθσ ίδιασ 
ι παρόμοιασ ειδικότθτασ, ϊςτε να ςυηθτοφν για τθν φλθ και για τουσ μακθτζσ, να ανταλλάςςουν 
γνϊςεισ και πλθροφορίεσ ςχετικζσ με τθν επιςτιμθ τουσ ι με τθν παιδαγωγικι επιςτιμθ, να 
οργανϊνουν τισ διακεματικζσ ςυνδιδαςκαλίεσ και να κζτουν ςτόχουσ. ε αρκετζσ περιπτϊςεισ τόςο 
ςτθν «τθλεκπαίδευςθ» όςο και ςτθ «δια ηϊςθσ» διδαςκαλία, οι εκπαιδευτικοί παρευρίςκονταν ςε 
μακιματα άλλων κακθγθτϊν του ςχολείου ίδιασ ειδικότθτασ, ϊςτε να παρατθροφν και μετά να 
ανταλλάςςουν απόψεισ για τον καλφτερο ςχεδιαςμό τθσ διδαςκαλίασ και τθν καλφτερθ διαχείριςθ τθσ 
τάξθσ.  

Επίςθσ, ςτισ ςυνεδριάςεισ αυτζσ οι εκπαιδευτικοί ενθμερϊνονται για κζματα που αφοροφν 
τουσ μακθτζσ με γνωμάτευςθ από ΚΕΤ. Σζτοιεσ ςυηθτιςεισ και ανταλλαγζσ απόψεων γίνονται και ςτισ 
τακτικζσ και ζκτακτεσ Παιδαγωγικζσ υνεδριάςεισ του υλλόγου Διδαςκόντων.  

Επιπλζον, από τθν ζναρξθ τθσ ςχολικισ χρονιάσ το ςχολείο μασ διεξιγε τακτικζσ ενθμερϊςεισ, 
επιμορφϊςεισ και εκπαιδεφςεισ ςχετικά με τθν «Εξ Αποςτάςεωσ Εκπαίδευςθ μζςω τθσ πλατφόρμασ 
webex» και οι εκπαιδευτικοί αντάλλαςςαν ιδζεσ και τεχνικζσ για τα μζςα που μποροφν να 
χρθςιμοποιιςουν ςτθ διδαςκαλία τουσ. Ουςιϊδεισ και εποικοδομθτικζσ ιταν και οι ςχετικζσ 
επιμορφϊςεισ από τθ ΔΔΕ Λζςβου.  

το πλαίςιο αυτϊν των επιμορφϊςεων, το ςχολείο μασ παρότρυνε ενεργά τουσ κακθγθτζσ του 
να δθλϊςουν ςυμμετοχι ςτθν επιμόρφωςθ του ΙΕΠ για τα «Εργαςτιρια Δεξιοτιτων» που κα 
υλοποιθκεί από τα τζλθ Ιουνίου 2021, ϊςτε να προετοιμαςτοφν για τθν επόμενθ ςχολικι χρονιά.  

 

Τομζασ:  Επαγγελμαηική ανάπηςξη ηυν εκπαιδεςηικών  

Δείκτθσ:  13- Ανάλητη επιμοπθυηικών ππυηοβοςλιών ηος ζσολείος για ηη βεληίυζη  

                               ηηρ διδαζκαλίαρ, ηηρ μάθηζηρ και ηηρ αξιολόγηζηρ 

1 2 3 4 Οι Εκπαιδευτικοί επικαιροποιοφν τισ επιςτθμονικζσ και παιδαγωγικζσ τουσ 
γνϊςεισ και εκςυγχρονίηουν τισ τεχνικζσ διδαςκαλίασ είτε με επιμορφϊςεισ 
είτε με ανταλλαγι ιδεϊν και γνϊςεων.     Χ 
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14- Συμμετοχι του προςωπικοφ ςε άλλεσ δράςεισ (προγράμματα Erasmus, ςυνεργαςία με άλλα 

ςχολεία κλπ) 

Υπεφκυνοι Κακθγθτζσ:  
Θθβαίου Παναγιϊτα, Κάβουρασ Χαράλαμποσ, Νταλϊςθσ Δθμιτριοσ, Βερβζρθ Ελζνθ, 
Γκορτηιϊτου Μαρία.  
 

Σο Γυμνάςιο Πζτρασ Λζςβου κατά το τρζχον ςχολικό ζτοσ ολοκλιρωςε ζνα πρόγραμμα 
Erasmus+ με τίτλο «Πορεία προσ τθν οικοδόμθςθ μιασ ςτοργικισ και αξιοςζβαςτθσ ςχολικισ 
κοινότθτασ» («Roadmap to building a Caring and Respectful School Community»).  

Παράλλθλα το ςχολείο είναι εταίροσ ςε άλλα τζςςερα (4) προγράμματα Erasmus+ μαηί με 
πολλζσ άλλεσ χϊρεσ, όπωσ θ Νορβθγία, θ Γαλλία, θ Σουρκία, θ Πορτογαλία, θ Ιςπανία, θ Ρουμανία, 
θ Βουλγαρία, θ Λικουανία, θ Εςκονία και θ Ιταλία. Δυςτυχϊσ, λόγω τθσ πανδθμίασ του covid-19 
δεν ζγιναν οφτε οι προγραμματιςμζνεσ επιςκζψεισ ςτο εξωτερικό οφτε θ υποδοχι των εταίρων 
μασ ςτθν Πζτρα τθσ Λζςβου. Θ εξζλιξθ των προγραμμάτων παρατάκθκε και οι προγραμματιςμζνεσ 
δραςτθριότθτεσ μετατζκθκαν ςτο μζλλον, ωςτόςο οι μακθτζσ του ςχολείου μασ που πλαιςιϊνουν 
τισ ομάδεσ αυτϊν των προγραμμάτων, ζκαναν τόςο διαδικτυακζσ ςυναντιςεισ μζςω τθσ 
πλατφόρμασ του webex, όςο και «δια ηϊςθσ» ςυναντιςεισ, όποτε το ςχολείο μασ λειτουργοφςε με 
«δια ηϊςθσ» εκπαίδευςθ, και πάντα τθρϊντασ όλα τα υγειονομικά μζτρα που προβλζπονταν.  
 Πιο ςυγκεκριμζνα: 

 το πλαίςιο του προγράμματοσ «Το Erasmus+ βοηθά την Φιλανθρωπία» («Charity Achieves 
Results with Erasmus+ »,  μικρζσ ομάδεσ μακθτϊν επιςκζφτθκαν με ειδικι άδεια και με όλα 
τα προβλεπόμενα υγειονομικά μζτρα μία τοπικι δομι φιλοξενίασ και εκπαίδευςθσ ΑΜΕΑ και 
ζνα γθροκομείο.  

 το προγράμμα Erasmus+ με τίτλο «Επικοινωνοφμε μζςα από τισ γλϊςςεσ» («Cross into the 
languages») οι μακθτζσ ζκαναν μζςω webex δραςτθριότθτεσ ςχετικζσ με γλωςςικά και 
πολιτιςμικά ςτοιχεία των χωρϊν που είναι εταίροι μασ ςτο πρόγραμμα αυτό.  

 το προγράμμα Erasmus+ με τίτλο «Η θάλαςςα μασ ενϊνει» («Connected by the sea») οι 
μακθτζσ μζςω webex ςυμμετείχαν ςε δραςτθριότθτεσ που αναδεικνφουν τθ ςθμαςία τθσ 
κάλαςςασ που περιβάλλει το νθςί μασ και τισ δυνατότθτεσ που μασ παρζχει.  

 το πλαίςιο του προγράμματοσ Erasmus+ με τίτλο «Τα Γεωπάρκα ωσ εκπαιδευτικόσ 
προοριςμόσ» («Geoparks as Educational Destination») οι μακθτζσ που ςυμμετζχουν ςτισ 
ομάδεσ εργαςίασ αςχολικθκαν με τθ δθμιουργία του Απολικωμζνου Δάςουσ ςτο ίγρι, τθν 
αναγνϊριςι του ςε διεκνζσ επίπεδο και τισ αναπτυξιακζσ δυνατότθτεσ που δθμιουργεί ςτθν 
τοπικι μασ κοινωνία.  

 

Παράλλθλα, οι ομάδεσ κακθγθτϊν και μακθτϊν του Erasmus+ οργανϊνουν τόςο τισ επιςκζψεισ 
που κα πρζπει να κάνουν ςτισ άλλεσ «χϊρεσ-εταίρουσ» , όςο και τισ φιλοξενίεσ των χωρϊν-
εταίρων, όπωσ προκφπτουν από τισ υποχρεϊςεισ των προγραμμάτων, και με τθν προχπόκεςθ ότι 
κα επιτραποφν αυτζσ οι μετακινιςεισ από τισ αρμόδιεσ Αρχζσ.  
 

Τομζασ:  Επαγγελμαηική Ανάπηςξη ηυν εκπαιδεςηικών  

Δείκτθσ:  14- Σςμμεηοσή ηος πποζυπικού ζε άλλερ δπάζειρ (ππογπάμμαηα Erasmus, 

ζςνεπγαζία με άλλα ζσολεία κλπ) 

1 2 3 4 
Συμμετοχι των εκπαιδευτικϊν και των μακθτϊν του ςχολείου μασ ςε πολλά 
ευρωπαϊκά προγράμματα Erasmus+.  

   Χ 
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-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Ολοκλιρωςθ τθσ Ετιςιασ Ζκκεςθσ Αξιολόγθςθσ 

Εκ μζρουσ τθσ «Ομάδασ Ζργου»  

Εςωτερικισ Αξιολόγθςθσ-Αυτοαξιολόγθςθσ τουσ Γυμναςίου Πζτρασ Λζςβου 

 

Πζτρα, 15-06-2021 

Ο Διευκυντισ  

 

Ψαρρόσ  Παναγιϊτθσ 
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