
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

 

To 1o ΕΠΑΛ Κορυδαλλού αποτελεί σημείο αναφοράς στον Δήμο Κορυδαλλού καθώς  αποτελεί ένα από τα
μεγαλύτερα σχολεία της χώρας με μεγάλη ζήτηση. Ο αριθμός των μαθητών αυξάνεται σταθερά τα τελευταία
χρόνια. Ειδικότερα, την τελευταία χρονιά έγιναν 280 αιτήσεις στην Α’ τάξη και παρατηρήθηκε αξιοσημείωτη
αύξηση σε σχέση με τις 240 που είχαν γίνει το προηγούμενο έτος. Έτσι, διενεργήθηκε κλήρωση για την εγγραφή
στο σχολείο.  Το δυναμικό του  περιλαμβάνει 701 μαθητές και 101 εκπαιδευτικούς κατά την τρέχουσα σχολική
χρονιά 2021-22.  Διαθέτουμε 6 τομείς και 13 ενεργές ειδικότητες. Μαζί με το 6ο Εργαστηριακό Κέντρο Πειραιά,
με το οποίο συστεγαζόμαστε, το σχολείο καταλαμβάνει ένα χώρο περίπου 3000 τ.μ. και έχει στη διάθεσή του 21
εργαστήρια. Το σχολείο μας αποτελεί μία δημοκρατική και  συνεκτική κοινότητα με ειλικρινείς και άριστες
σχέσεις ανάμεσα στους εκπαιδευτικούς, τους γονείς, τους μαθητές και την  τοπική αυτοδιοίκηση.
Επικεντρωνόμαστε στο μαθητή και προσπαθούμε να του εξασφαλίσουμε αίσθημα ασφάλειας και ευεξίας στο
σχολείο, παρέχοντας άμεσες και πρακτικές λύσεις σε κάθε ενδεχόμενο πρόβλημα που προκύπτει. Είμαστε υπέρ
της τήρησης του κανονισμού του σχολείου που εξασφαλίζει δημοκρατικό κλίμα και αυτό βοηθάει όλα τα
εμπλεκόμενα μέρη να γνωρίζουν τα δικαιώματα αλλά και τις υποχρεώσεις τους, ώστε να εκτελούν τον ρόλο τους
με στόχο την εύρρυθμη και δημιουργική λειτουργία της σχολικής κοινότητας. Το σχολείο μας είναι μέλος του
δικτύου των δημοκρατικών σχολείων της Ευρώπης και λαμβάνει σοβαρά υπόψη την εφαρμογή των δημοκρατικών
πρακτικών που δίνουν βήμα στη φωνή των μαθητών με σκοπό να διαμορφώσουν ενεργούς πολίτες του αύριο.  Οι
εγκαταστάσεις μας είναι σύγχρονες και οι εκπαιδευτικοί έχουν  μεγάλη διάθεση προσφοράς, δεδομένα που
μπορούν να λειτουργήσουν θετικά στην εκπαίδευση των μαθητών. Έχουμε  συνεχείς σχέσεις συνεργασίας με
φορείς και Πανεπιστήμια στην Ελλάδα και το εξωτερικό και συμμετέχουμε σε συμπράξεις (Erasmus , CoE κ.α.)
με σκοπό την παραγωγή παιδαγωγικού υλικού μέσω καινοτόμων εκπαιδευτικών πρακτικών, την ενδυνάμωση των
εκπαιδευτικών, τη βελτίωση του παιδαγωγικού έργου και την αύξηση του ενδιαφέροντος των μαθητών για τη
μαθησιακή διαδικασία.

 

 

Β. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Παιδαγωγική και μαθησιακή λειτουργία

Θετικά σημεία

Το σχολείο, όπως πιστοποιεί και η δημοτικότητά του, λειτουργεί με άψογο τρόπο και γίνεται πόλος έλξης για
εκατοντάδες μαθητές του Δήμου Κορυδαλλού αλλά και όμορων Δήμων που θέλουν να φοιτήσουν στην



επαγγελματική εκπαίδευση. Οι άριστες σχέσεις της Διεύθυνσης με τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές αλλά
και τους γονείς αντανακλάται στο δημοκρατικό κλίμα και το πνεύμα συνεργασίας που χαρακτηρίζει τη σχολική
μονάδα. Η συμβολή της σχολικής ψυχολόγου  και των συμβούλων καθηγητών σχολικής ζωής ήταν καθοριστική.
Η εξωστρέφεια του σχολείου που υλοποιείται μέσω δράσεων, προγραμμάτων, διαγωνισμών και επισκέψεων σε
τοπικό, εθνικό αλλά και ευρωπαϊκό επίπεδο αποδεικνύει την ποιότητα του εκπαιδευτικού έργου που παράγεται
πάντα με γνώμονα το όφελος των μαθητών και την καλλιέργεια δεξιοτήτων/ικανοτήτων απαραίτητων για τους
νέους που καλούνται να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις του 21ου αιώνα με σύγχρονα εφόδια.

 

Σημεία προς βελτίωση

Αξιοποίηση του υπάρχοντος τεχνολογικού, εποπτικού εξοπλισμού και των
υποδομών (εργαστήριο τεχνολογίας, βιβλιοθήκη, κ.α.) με τρόπο ώστε να
χρησιμοποιηθούν στο μέγιστο δυνατό βαθμό στη διδασκαλία και τη μαθησιακή
διαδικασία όλων των γνωστικών αντικειμένων για την καλλιέργεια νέων
μορφών γραμματισμού (ψηφιακού, πολυτροπικού, γλωσσικού, κοινωνικού,
κ.α.), τη διευκόλυνση της διαφοροποιημένης διδασκαλίας και την καλλιέργεια
της κριτικής σκέψης.
Διαθεματική και διεπιστημονική προσέγγιση γνωστικών αντικειμένων με
συνεργασίες εκπαιδευτικών διαφορετικών ειδικοτήτων και ανάθεση ομαδικών
εργασιών στους μαθητές η οποία θα προωθεί την ενεργό εμπλοκή των μαθητών
στη μαθησιακή διαδικασία.

Διοικητική λειτουργία

Θετικά σημεία

Οι εκπαιδευτικοί ανταποκρίθηκαν θετικά στην παρότρυνση του Διευθυντή για συμμετοχή σε δράσεις εντός και
εκτός σχολικού ωραρίου και αφιέρωσαν πολύ εξωδιδακτικό και προσωπικό χρόνο για τη βελτίωση του
εκπαιδευτικού τους έργου και της σχολικής ζωής γενικότερα με γνώμονα το όφελος των μαθητών. Εξαιρετική
ήταν η συνεργασία με τον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων και με τον Δήμο Κορυδαλλού.

Σημεία προς βελτίωση

Συνέχιση και ενδυνάμωση της συνεργασίας του σχολείου με το Σύλλογο
Γονέων και Κηδεμόνων και την τοπική αυτοδιοίκηση.
Στελέχωση με διοικητικό προσωπικό της γραμματειακής υποστήριξης του
σχολείου δεδομένου του αυξημένου αριθμού εκπαιδευτικών και μαθητών.

Επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών

Θετικά σημεία



Εμπλουτισμός και  αναβάθμιση των ακαδημαϊκών προσόντων των εκπαιδευτικών με σκοπό την καλύτερη
ποιότητα εκπαίδευσης μέσα από τις επιμορφώσεις των ευρωπαϊκών προγραμμάτων και εγχώριων προγραμμάτων
σε σύγχρονα αντικείμενα.  Διάθεση για εκπόνηση νέων προγραμμάτων και δράσεων σε ποικίλα διδακτικά
αντικείμενα και με έμφαση σε εκπαιδευτικούς διαφορετικών κλάδων για την προώθηση της διαθεματικότητας
και συνεργατικότητας για την δημιουργία καλών πρακτικών, ψηφιακού υλικού και την εφαρμογή τους στη
σχολική τάξη.

Σημεία προς βελτίωση

Ενθάρρυνση και διευκόλυνση των εκπαιδευτικών για την συμμετοχή και
εμπλοκή τους σε εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα για τη χρήση καινοτόμων
και καλών διδακτικών πρακτικών.
Οργάνωση δράσεων/επιμορφώσεων για τους εκπαιδευτικούς με στόχο το
βέλτιστο παιδαγωγικό όφελος.

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
Διδασκαλία, μάθηση και αξιολόγηση
Διδασκαλία, μάθηση και αξιολόγηση
Διδασκαλία, μάθηση και αξιολόγηση
Σχέσεις σχολείου - οικογένειας
Λειτουργία
Διοικητική λειτουργία
Αριθμός Δράσεων που υλοποιήθηκαν
2
Άξονες στους οποίους υλοποιήθηκαν Δράσεις ) 
Σχολείο και κοινότητα
Σχολείο και κοινότητα
Λειτουργία
Επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών
Αριθμός Δράσεων που υλοποιήθηκαν
2
Άξονες στους οποίους υλοποιήθηκαν Δράσεις ) 
Συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα



Συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα

Παρατηρήσεις / Σχόλια

Η ανάληψη και η εκπόνηση δράσεων από τους εκπαιδευτικούς του σχολείου
εκτελέστηκε μέσα σε κλίμα προθυμίας, συνεργασίας και προσήλωσης στο
χρονοδιάγραμμα και στους στόχους που είχαν τεθεί. Τα μέτρα πρόληψης του
κορονοϊού αποτέλεσαν πρόκληση για τις ομάδες δράσης-εκπαιδευτικούς και μαθητές-
οι οποίες προσπάθησαν να προσαρμόσουν τον αρχικό σχεδιασμό στη σύγχρονη
κοινωνική πραγματικότητα. Παρόλες τις δυσκολίες, οι δράσεις ολοκληρώθηκαν με
πολύ καλά αποτελέσματα, όπως γίνεται φανερό από την θετική ανατροφοδότηση
γονέων και μαθητών/τριών. Σε αρκετούς άξονες δεν πραγματοποιήθηκαν σχετικές
δράσεις, σημείο που πρέπει να επανεξετασθεί και να βελτιωθεί σε μελλοντικό
προγραμματισμό νέων σχολικών δράσεων.

Σημαντικότερα αποτελέσματα των Δράσεων

Η δράση «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ»  έδωσε πολύτιμες
πληροφορίες για την ανάγκη και θέληση των μαθητών να ασχοληθούν με το θέμα της στοματικής υγείας. Η
σύγκριση των ερωτηματολογίων καταγραφής των οδοντικών τους συνηθειών πριν και μετά τις ομιλίες ανέδειξε
βελτίωση σε όλους σχεδόν τους επιμέρους δείκτες σε αγόρια και σε κορίτσια. 

 

Τα αποτελέσματα της δράσης «Ανάπτυξη και εφαρμογή εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων και παρεμβάσεων στο
μάθημα της Άλγεβρας»  κρίνονται θετικά. Οι μαθητές ασχολήθηκαν με αντικείμενα των ενδιαφερόντων τους,
όπως η παρεχόμενη βοήθεια για την κατασκευή τεχνημάτων ,η ύπαρξη δεύτερου καθηγητή  ενίσχυσαν την
ανάπτυξη και υποστήριξη της διδασκαλίας των Μαθηματικών. Οι μαθητές/τριες έδειξαν ενδιαφέρον στον τρόπο
παρουσίασης του μαθήματος, συμμετείχαν πιο ενεργά κατά τη διάρκεια του μαθήματος και κατέβαλαν
προσπάθεια να κατανοήσουν τις νέες έννοιες.

 

    Στη δράση «Νέα Ελληνικά και Αγγλικά: Διαθεματικότητα / Interdisciplinarity» οι μαθητές και οι μαθήτριες
ήρθαν σε επαφή και κατανόησαν τη χρήση της συγκεκριμένης μεθοδολογίας που χρησιμοποιήθηκε, δηλαδή της
εφαρμογής τόσο της μεικτής μάθησης/ blended learning όσο και της ομαδοσυνεργατικής μάθησης σε μεγάλο
βαθμό και για τη μελλοντική χρήση σε συναφή προγράμματα.

 

Στα πλαίσια της δράσης «Μαθητεύουμε στη δημοκρατία, σε πολιτικές και κοινωνικές αρετές, σε ψηφιακές
δεξιότητες» οι μαθητές και οι μαθήτριες εξοικειώθηκαν με τις αρχές και τις αξίες της δημοκρατίας,
ευαισθητοποιήθηκαν σε κοινωνικές αρετές όπως ισότητα, δικαιοσύνη, δημοκρατία, διάλογος και ανέπτυξαν
μεταξύ τους συνεργασία και ομαδικό πνεύμα.  Επίσης, κατανόησαν την ανάγκη ηθελημένης παροχής υπηρεσιών
και ανιδιοτελούς εθελοντικής δράσης για την αντιμετώπιση κοινωνικών προβλημάτων και βελτίωσαν τις
ψηφιακές τους δεξιότητες.

 

 Στη δράση « ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ
STEM - ΔΥΝΑΜΕΙΣ, ΚΙΝΗΣΗ, ΡΟΠΗ ΚΑΙ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ» έγινε φανερό ότι δύναται να πραγματοποιηθεί ένα μεγάλο



ποσοστό του μαθήματος της φυσικής Α’ λυκείου μέσα από το εργαστήριο Τεχνολογίας, εφόσον υπάρχει αρκετός
διδακτικός χρόνος, τα υλικά και όρεξη από τα παιδιά.

 

Η κατάθεση των θετικών αποτελεσμάτων της Δράσης «Ο ΧΩΡΟΣ ΤΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΚΑΙ ΤΑ ΒΙΒΛΙΑ
ΑΝΑΖΗΤΟΥΝ ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ»   συνίσταται στο ότι δημιουργήθηκε εκ νέου ένας χώρος βιβλίου και
δραστηριοτήτων στον οποίο αναπτύχθηκαν δίάφορες εκπαιδευτικές δράσεις και παρήχθη υλικό.

Για τη δράση « ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ» έγιναν ενημερωτικές ομιλίες και δημιουργήθηκε ερωτηματολόγιο με
στόχο τόσο την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των μαθητών και μαθητριών σχετικά με την αιμοδοσία, όσο και
τη διερεύνηση της διάθεσης και των γνώσεών τους επί του θέματος.  Δημιουργήθηκε αφίσα για την ημέρα
Αιμοδοσίας στον χώρο του σχολείου και αναρτήθηκε σε διάφορα σημεία του σχολείου. Πραγματοποιήθηκε
εθελοντική αιμοδοσία στον χώρο του σχολείου.

 

Στη δράση « « Stemap project» ERASMUS KA2 program» οι μαθητές και οι μαθήτριες έπαιξαν διαδικτυακά
παιχνίδια με απλές μηχανές και εφάρμοσαν τις γνώσεις τους στη Φυσική και τα μαθηματικά και ανακάλυψαν τις
απλές μηχανές που χρησιμοποιούνται στην καθημερινή ζωή.  Έκαναν εφαρμογή  της επιστήμης   με τη χρήση των
απλών μηχανών ως εκπαίδευση STEM.

Κατα την διάρκεια υλοποίησης του ευρωπαικού προγράμματος « Τεχνητή Νοημοσύνη και Εκμάθηση Μηχανών για
την ενίσχυση δεξιοτήτων στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση τον 21o αιώνα»   παρήχθησαν 66 ερωτηματολόγια
από τα οποία 5 εκπαιδευτικών και 61 μαθητων, 15 συνεντεύξεις  από τις οποίες 5 εκπαιδευτικών και 10
μαθητών,  υλικό επιμόρφωσης για την Τεχνητή νοημοσύνη, το οποίο μπορεί να αξιοποιηθεί σε επόμενες
επιμορφώσεις,  βίντεο και φωτογραφίες από τα στάδια των επιμέρως project.

 

Μέσω της εκπαίδευσης STEM στη δράση « Roboscientists» οι μαθητές  ανέπτυξαν τη δημιουργικότητά τους
 αντιμετωπίζοντας τις σύγχρονες προκλήσεις και ανέλαβαν ενεργό και υπεύθυνο ρόλο στην εκπαιδευτική  τους
 πορεία. Βρίσκονταν σε διαρκή και άμεση επαφή με τη γνώση, μέσα από δραστηριότητες,  έρευνα και  συνεχή
παρατήρηση. Η διδασκαλία έτσι έγινε  βιωματική και  πραγματοποιήθηκε μέσα από ομαδικές δραστηριότητες,
καινοτόμες  και ευχάριστες. Ανέπτυξαν  επικοινωνιακές δεξιότητες, πράγμα  που είναι σημαντικό και  κρίσιμο
για τον σύγχρονο άνθρωπο.  Έτσι, δημιουργήθηκε μια θετική εικόνα της τεχνολογίας και ενισχύθηκε  η 
εξωστρέφεια στην εκπαίδευση. Επιπλέον, οι μαθητές ανέπτυξαν την κριτική τους σκέψη,  την ικανότητα
επίλυσης προβλημάτων, την ενεργητική μάθηση και την ευελιξία. 

 

Αναπτύχθηκε εξαιρετική συνεργασία μεταξύ των εμπλεκομένων στη δράση «Γέφυρα Επικοινωνίας μεταξύ
Σχολείου και Οικογένειας». Οι μαθητές και οι μαθήτριες συμμετείχαν ενεργά και με ενθουσιασμό. Θερμή ήταν η
ανταπόκριση των εκπαιδευτικών της σχολικής μονάδας και η ευαισθητοποίησή τους σε θέματα εφηβείας και
διαχείρισης κρίσεων και κυρίως στο πώς ο εκπαιδευτικός μπορεί να αναγνωρίσει ,να  παρέμβει και να στηρίξει
τους μαθητές του σε κρίσιμες καταστάσεις. Ολοκληρώνοντας τη δράση , οι μαθητές και οι γονείς είχαν
ενημερωθεί και κατανοήσει πλήρως θέματα που αφορούν την έμφυλη βία και τους τρόπους αντιμετώπισής της.

Δυσκολίες που παρουσιάστηκαν

Τα μετρα κοινωνικής αποστασιοποίησης κατά της πρόληψης του κορονοϊού προκάλεσαν δυσκολίες στις δια
ζώσης δραστηριότητες των δράσεων, τις τυχόν ενημερώσεις, μετακινήσεις ή παρουσιάσεις, ένω συχνά οι
απουσίες μαθητών/τριών ή εκπαιδευτικών και επιμορφωτών επηρέασαν αρνητικά τη συμμετοχή και την
προσήλωση στο χρονοδιάγραμμα και τον προγραμματισμό των εκδηλώσεων.  Παράλληλα, η ανάγκη κάλυψη της
διδακτέας ύλης λόγω της εφαρμογής της τράπεζας θεμάτων περιόρισε τον χρόνο που αφιερώθηκε στην υλοποίηση



των δράσεων που περιορίστηκε σημαντικά.

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

Πρακτική 1

Άξονας

Διδασκαλία, μάθηση και αξιολόγηση

Τίτλος Δράσης

Νέα Ελληνικά και Αγγλικά: Διαθεματικότητα / Interdisciplinarity

Στόχος Βελτίωσης

• Εφαρμογή καινοτόμων διδακτικών πρακτικών

• Ενίσχυση ήπιων και ψηφιακών δεξιοτήτων μαθητών/-τριών

• Ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού για την υποστήριξη της διδασκαλίας

Σκοπός: Ανάπτυξη & εφαρμογή διαθεματικών διδακτικών πρακτικών

Ειδικοί στόχοι: επιδιώκεται οι μαθητές:

• να συνθέτουν γραπτό κείμενο στην Αγγλική γλώσσα που να συνοψίζει πληροφορίες από κείμενο γραμμένο στα
ελληνικά και το αντίστροφο

• να κατανοήσουν και να αποδεχτούν τα εργαλεία του ιστού δεύτερης γενιάς (web.2.0)

• να αναπτύξουν νέες μορφές γραμματισμών (ψηφιακός, πληροφοριακός, οπτικός, πολυτροπικός, κριτικός
και κοινωνικός)

Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης: 

• 29/11 - 3/12/2021 Ανάθεση εργασιών

• 20/1/2022 Έλεγχος επίτευξης ειδικών στόχων/ Ανατροφοδότηση

• 15/3/2022 Έλεγχος επίτευξης δεικτών/ Παρουσίαση Εργασιών

• 15/5/2022 Αποτίμηση δεικτών άξονα

Κριτήρια Επιτυχίας: βαθμός επίτευξης ειδικών στόχων

Μεθοδολογία Υλοποίησης: blended learning & ομαδοσυνεργατική

Πόροι - ερευνητικά εργαλεία: 3 τμήματα/ Α3, Γπληρ, Γψυκ/ e-class, πολυτροπικά κείμενα/ Φύλλα Εργασίας/
Αίθουσα Προβολών, Εργαστήριο Πληροφορικής

Παρακολούθηση & αξιολόγηση: Φύλλα εργασίας/ Δημιουργία ψηφιακού υλικού

 



Ενέργειες Υλοποίησης

Η πορεία υλοποίησης του σχεδίου δράσης είναι η ακόλουθη:

Οκτώβριος 2021:

Καθορίστηκε το πλαίσιο αναφοράς (άξονας, δείκτες και επιμέρους στόχοι) του 
Σχεδίου δράσης με συλλογικές αποφάσεις της Ομάδας δράσης που αποτυπώθηκαν σε 
πρακτικά

Νοέμβριος 2021:

Προετοιμάστηκαν Φύλλα εργασίας μέσω συνεργασίας της ομάδας δράσης στα 
Google Docs.

Δεκέμβριος 2021:

Δημιουργήθηκαν ομαδικές εργασίες σε κάποια ηλεκτρονικά τμήματα των 
εμπλεκομένων εκπαιδευτικών. Έγινε χρήση Εργαστηρίου Πληροφορικής για ανάθεση 
των εργασιών στα εμπλεκόμενα τμήματα με κοινή ενημέρωση των μαθητών από τις 
εμπλεκόμενες εκπαιδευτικούς. Στην πορεία (Φεβρουάριος 2022) δημιουργήθηκαν και 
τα υπόλοιπα ηλεκτρονικά τμήματα καθώς και οι εργασίες στην e-class. Ως εκ τούτου 
η μικτή μάθηση (blended learning) εφαρμόστηκε μερικώς. Έγινε χωρισμός των 
μαθητών σε ομάδες των 5 ατόμων στα πλαίσια της εφαρμογής της 
ομαδοσυνεργατικής. Δημιουργήθηκε Φύλλο κατανομής επιμέρους εργασιών σε κάθε 
μέλος των ομάδων των μαθητών καθώς και Φύλλο παρατήρησης εμπλοκής των 
μαθητών.
Δημιουργία ρουμπρίκας τετράβαθμης κλίμακας στα πλαίσια των επιμέρους στόχων 
της δράσης

Ιανουάριος – 15 Φεβρουαρίου 2022:

Κοινές συναντήσεις μεταξύ των εμπλεκόμενων τμημάτων και καθηγητριών στο 
Εργαστήριο Πληροφορικής για έλεγχο και ανατροφοδότηση των εργασιών. Δυσκολία 
σύνδεσης στο Ίντερνετ και ως εκ τούτου στην e-class και στους υπερσυνδέσμους των 
δραστηριοτήτων των Φύλλων εργασίας που αξιοποιούν ψηφιακά περιβάλλοντα που 
καλλιεργούν τον νέους γραμματισμούς

16 Φεβρουαρίου/ 2022 – 28 Φεβρουαρίου 2022

Υποβολή των εργασιών στην e-class από τους εκπροσώπους των ομάδων των 
μαθητών.

Μάρτιος 2022



αξιολόγηση των γραπτών τεκμηρίων της δράσης (εργασίες των μαθητών) από τις 
εμπλεκόμενες εκπαιδευτικούς βάσει της ρουμπρίκας
Χρήση Εργαστηρίου Πληροφορικής για παρουσίαση των Εργασιών, μέσω Projector, 
από τους εκπροσώπους της κάθε ομάδας των μαθητών και ανακήρυξη της καλύτερης 
εργασίας με ψηφοφορία μεταξύ των μαθητών

Απρίλιος 2022

Συλλογή τεκμηρίων της δράσης, στα πλαίσια της υλοποίησης της μικτής μάθησης 
(blended learning), μέσω e-mail (screenshots) από τα ηλεκτρονικά τμήματα των 
εμπλεκομένων εκπαιδευτικών, σχετικά με την ανάθεση και ανάπτυξη της 
διαθεματικής εργασίας στην e-class
Διαδικασία τριγωνοποίησης της δράσης, με στόχο την ενίσχυση της εγκυρότητας των 
ερευνητικών εργαλείων (γραπτά τεκμήρια/ εργασίες), μέσω ερωτηματολογίων 
τετράβαθμης κλίμακας, που θα δημιουργηθούν με εργαλείο της e-class, για 
αποτύπωση απόψεων και στάσεων των μαθητών σχετικά με την εκπόνηση των 
ομαδικών εργασιών
Στατιστική ανάλυση των αποτελεσμάτων των ερωτηματολογίων και εξαγωγή 
συμπερασμάτων σχετικά με τον αντίκτυπο του σχεδίου δράσης στους μαθητές
Μη πραγματοποίηση των προγραμματισμένων εκπαιδευτικών επισκέψεων (για 
κανένα τμήμα του σχολείου λόγω μη επάρκειας χρόνου για την ολοκλήρωση της ύλης 
της Τράπεζας Θεμάτων και Πανελλαδικών)

Μάιος 2022

Εξαγωγή μέσω όρων γραπτών τεκμηρίων και ερωτηματολογίων και συσχέτιση με 
τους επιμέρους στόχους του σχεδίου δράσης
Συσχέτιση μέσων όρων επιμέρους στόχων με τους δείκτες του σχεδίου δράσης
Συνολική αποτίμηση Άξονα μέσω των μέσων όρων των δεικτών του σχεδίου δράσης

Υλικό (παράθεση υπερσυνδέσμου)

https://drive.google.com/drive/folders/1_frmX9KNnqTOlaSrb5EhTkHrsDp9rC_s?usp=sharing

Πρακτική 2

Άξονας

Διδασκαλία, μάθηση και αξιολόγηση

Τίτλος Δράσης

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΜΕΣΩ
ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ STEM - ΔΥΝΑΜΕΙΣ, ΚΙΝΗΣΗ, ΡΟΠΗ ΚΑΙ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΕΦΑΡΜΟΓΗ



ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ
ΟΜΑΔΑΣ STEM - ΔΥΝΑΜΕΙΣ, ΚΙΝΗΣΗ, ΡΟΠΗ ΚΑΙ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ. Εφαρμογή
καινοτόμων / εναλλακτικών διδακτικών πρακτικών. Ενίσχυση της κριτικής σκέψης
των μαθητών /-τριών. Αναστοχασμός και ανατροφοδότηση για τη βελτίωση των
πρακτικών διδασκαλίας, μάθησης, αξιολόγησης. Ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού για
την υποστηριξη της διδασκαλίας των επιμέρους γνωστικών αντικειμένων.

Στόχος Βελτίωσης

    Στόχος του συγκεκριμένου σχεδίου δράσης αποτελεί η σύσταση ομάδας STEM στο σχολείο από παιδιά της Α
Λυκείου. Μέσα από την ομάδα STEM,τα παιδιά θα κληθούν να εργαστούν πάνω σε κατασκευές στα πλαίσια του
Εργαστηρίου Τεχνολογίας, με τις οποίες κατασκευές θα μπορέσουν να κατανοήσουν καλύτερα τις έννοιες της
δύναμης και της ροπής και το πως αυτές εφαρμόζονται στην κίνηση και στην καθημερινότητά τους. Μέσα από το
συγκεκριμένο σχέδιο δράσης, θα αναπτυχθούν οι δείκτες της εφαρμογής καινοτόμων διδακτικών πρακτικών, της
εφαρμογής πρακτικών διαφοροποιημένης μάθησης και την ενασχόληση των παιδιών στο πρόγραμμα STEM.      Η
ομάδα των καθηγητών σε αυτό το project αποτελείται από εκπαιδευτικούς των μαθηματικών, της τεχνολογίας
και των φυσικών επιστημών. Με τη συνεργασία αυτή, εξασφαλίζεται η, κατά το δυνατόν, καλύτερη ανταλλαγή
γνώσεων και μεθόδων διδασκαλίας, με στόχο το βέλτιστο αποτέλεσμα. 

Ενέργειες Υλοποίησης

1η κατασκευή - Χρόνος που χρειάστηκε: η κατασκευή ξεκίνησε τον Νοέμβριο και ολοκληρώθηκε τον
Φεβρουάριο.

Κατασκευή του μηχανισμού εύρεσης της συνισταμένης δύο δυνάμεων F1 και F2 με τη μέθοδο του 
παραλληλογράμμου.

Για περισσότερο υλικό βλέπε σύνδεσμο: https://drive.google.com/drive/folders/1V06K-
pFrUBjNMijC5eCioMS5c9_T3__l?usp=sharing

 

Υλικά και εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν για την κατασκευή.

Κόντρα πλακέ θαλάσσης.
Ξύλινα πηχάκια.
Καρφάκια.
Λεπτό νήμα.
Μαρκαδόροι (κόκκινος, μαύρος)
Στυλό.
Μολύβι.
Χάρακας μεταλλικός.
Ηλεκτρική σέγα.
Ηλεκτρικό τρυπάνι.
Η/Υ (σχεδιαστικό πρόγραμμα AutoCAD)

https://drive.google.com/drive/folders/1V06K-pFrUBjNMijC5eCioMS5c9_T3__l?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1V06K-pFrUBjNMijC5eCioMS5c9_T3__l?usp=sharing


 

Περιγραφή της κατασκευής του μηχανισμού.

Κόβουμε ένα κομμάτι κόντρα πλακέ θαλάσσης σχήματος ορθογωνίου
παραλληλογράμμου, διαστάσεων 120 Χ 50 Χ 2 (cm).
Κάνουμε με το ηλεκτρικό τρυπάνι μια τρύπα στο κόντρα πλακέ που θα είναι το
σημείο εφαρμογής των F1 και F2.
Σχεδιάσουμε με κόκκινο χρώμα την F1πάνω στο κόντρα πλακέ οριζόντια με
αρχή το σημείο εφαρμογής Ο και μήκος 40 εκατοστά.
Σχεδιάζουμε χρησιμοποιώντας το AutoCAD ένα μοιρογνωμόνιο 0 – 180 μοιρών,
το εκτυπώνουμε σε χαρτί Α3
και το κολλάμε πάνω στο κόντρα πλακέ έτσι ώστε το κέντρο του να συμπίπτει
με το σημείο Ο και ο άξονας x να συμπίπτει με το φορέα της F1.
Με το τρυπάνι κάνουμε ανά 5 εκατοστά τρύπες κατά μήκος της F1.
Παίρνουμε ένα πηχάκι μήκους 40 εκατοστών, το χρωματίζουμε μαύρο, και
κάνουμε τρύπες κατά μήκος του ανά 5 εκατοστά δημιουργώντας έτσι τη δύναμη
F
Οι δυνάμεις F1 και F2 έχουν κοινό σημείο εφαρμογής το σημείο Ο.
Το πηχάκι που αναπαριστά τη δύναμη F2 μπορεί να περιστρέφεται γύρω από το
Ο για να επιλέγουμε τη γωνία φ μεταξύ των δυνάμεων F1 και F2.
Κόβουμε δύοπηχάκια μήκους 40 εκατοστών τα οποία θα αποτελέσουν τις δύο
εναπομείνασες πλευρές του παραλληλογράμμου που είναι οι ευθείες (ε1) και (ε2
), που είναι παράλληλες στις F1καιF2 αντίστοιχα.
Κάνουμε και σε αυτά τρύπες ανά 5 εκατοστά για να μπορούμε να επιλέγουμε τα
δεδομένα μεγάλης γκάμας ασκήσεων.
Κόβουμε ένα πηχάκιμήκους 90 εκατοστών το οποίο αποτελεί τη διαγώνιο του
παραλληλογράμμου. Στο πηχάκι αυτό δημιουργούμε κατά μήκος του ένα κενό
πλάτους 2 χιλιοστών έτσι ώστε να κινείται εκεί το καρφάκι που συνδέει τις
ευθείες ε1 και ε2.

 

Τοποθετούμε ένα λεπτό καρφάκι στο σημείο Ο, που θα είναι ο άξονας
περιστροφής της F2 και της (ΣF). Δένουμε ένα λεπτό νήμα σ` αυτό το καρφάκι
και μεταφέρουμε τις ενδείξεις του χάρτινου μοιρογνωμονίου, (τεντώνοντας το
λεπτό νήμα πάνω από τις γραμμές), με στυλό σε όλη την επιφάνεια τουκόντρα
πλακέ. Αφαιρούμε το χάρτινο μοιρογνωμόνιο και προεκτείνουμε τις γραμμές
στην επιφάνεια που κάλυπτε το χαρτί.
Κολλάμε πάνω στο πηχάκι της συνισταμένης (ΣF) μια χάρτινη κλίμακα για να
μπορούμε να μετράμε άμεσα το μέτρο της ΣF.



  

Χρήση – λειτουργία του μηχανισμού.

Μοντάρισμα του μηχανισμού, σύμφωνα με τα δεδομένα της άσκησης.
 Επιλέγουμε τη γωνία φ, περιστρέφοντας την F2στην αντίστοιχη ένδειξη πάνω
στο μοιρογνωμόνιο.
Διαβάζουμε πάνω στην κλίμακα της διαγωνίου του παραλληλογράμμου το
μέτρο της ΣFκαι τη γωνία θ πάνω στο μοιρογνωμόνιο.

 

Επόμενη κατασκευή: υπολογισμός ροπής. εκτιμόμενος χρόνος από Μάρτιο μέχρι Μάιο 2022. 

Υλικό (παράθεση υπερσυνδέσμου)

https://drive.google.com/drive/folders/1V06K-
pFrUBjNMijC5eCioMS5c9_T3__l?usp=sharing...

Πρακτική 3

Άξονας

Σχέσεις σχολείου - οικογένειας

Τίτλος Δράσης

Γέφυρα Επικοινωνίας μεταξύ Σχολείου και Οικογένειας. Ενίσχυση των διαύλων
επικοινωνίας και συνεργασίας σχολείου - οικογένειας. Υποστηριξη δράσεων
ενημέρωσης, συνεργασίας, και επιμόρφωσης γονέων για θέματα κοινού
ενδιαφέροντος.

Στόχος Βελτίωσης

  Στόχος της συγκεκριμένης δράσης είναι η καλλιέργεια θετικού κλίματος, λειτουργικής επικοινωνίας και
συνεργασίας μεταξύ σχολείου-οικογένειας. Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται αύξηση των προβλημάτων
ψυχικής υγείας παιδιών και εφήβων σε διεθνές επίπεδο, ενώ παράλληλα διαπιστώνεται δυσκολία παροχής
σχολικών ψυχολογικών υπηρεσιών σε όλους τους μαθητές που τις έχουν ανάγκη. Η παγκόσμια υγειονομική
κρίση έχει επιδεινώσει αυτή την εικόνα καθώς παρατηρείται αύξηση ενδοοικογενειακής και ενδοσχολικής βίας,
παραπτωματική συμπεριφορά, εξαρτήσεις καθώς και αύξηση των αιτημάτων για ψυχολογική και ψυχιατρική
υποστήριξη. Αρκετά μεγάλο ποσοστό μαθητών μπορούν να χαρακτηριστούν ψυχικά ευάλωτοι καθώς στην
οικογένειά τους εντοπίζονται παράγοντες επικινδυνότητας που απειλούν την ψυχική τους υγεία όπως χαμηλό
κοινωνικο-οικονομικό επίπεδο, δυσλειτουργικές σχέσεις, ψυχοπαθολογία και κοινωνική απομόνωση. Το σχολείο
μπορεί να συμβάλλει σημαντικά στην πρόληψη και προαγωγή της ψυχικής υγείας των μαθητών μέσα από τη
δημιουργική συνεργασία και επικοινωνία με την οικογένειά τους και τη διεξαγωγή δράσεων επιμόρφωσης κι
ευαισθητοποίησης εκπαιδευτικών και γονέων σε θέματα εφηβείας και διαχείρισης κρίσιμων καταστάσεων.



Ενέργειες Υλοποίησης

Διά ζώσης ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των μαθητών του τμήματος Α8  με
θέμα  << Η  Έμφυλη βία και τρόποι αντιμετώπισής της >> από δύο
εκπαιδευτικούς της ομάδας στις:

α)18/02/2022: 2η -3η διδακτική ώρα με θέμα συζήτησης << Έμφυλες νόρμες>>

β)23/02/2022:4η- 5η διδακτική ώρα με θέμα συζήτησης << Έμφυλη βία στο σχολικό περιβάλλον>>

γ) 24/02/2022 : 1η  – 2η διδακτική ώρα  με θέμα συζήτησης << Έμφυλη βία στις συντροφικές σχέσεις >>.

δ) 02/03/2022: 2η – 3η διδακτική ώρα , Kαλλιτεχνική δραστηριότητα ως τελική αποτίμηση της δράσης από την
πλευρά των μαθητών .

     Η παραπάνω δράση πραγματοποιήθηκε με την συμμετοχή κατά μέσο όρο  20 μαθητών του τμήματος Α8. Σε
όλες τις παραπάνω συναντήσεις μοιράστηκαν φύλλα εργασίας στους μαθητές, τα οποία συμπληρώθηκαν μέσα
στην τάξη, ζητήθηκε από τους μαθητές να εκφράσουν  τα συναισθήματά τους και τις εντυπώσεις τους
 μονολεκτικά  στη λήξη κάθε συνάντησης  και συμπλήρωση ερωτηματολογίου αξιολόγησης ,τα οποία θα
χρησιμοποιηθούν για την τελική αξιολόγηση της δράσης. Ειδικότερα , στα πλαίσια της Καλλιτεχνικής
Δραστηριότητας ζητήθηκε από τους μαθητές να αποτυπώσουν σε χαρτόνια  τα συναισθήματα και τις σκέψεις
τους ομαδοσυνεργατικά  σε σχέση με όλα αυτά που συζητήθηκαν. Η συμμετοχή υπήρξε εντυπωσιακή , τα παιδιά
μάς εξέπληξαν ευχάριστα. Τα χαρτόνια με τις δημιουργίες τους έχουν τοποθετηθεί στο διάδρομο της Α τάξης
.Επίσης,μοιράστηκαν και έντυπα γονικής συναίνεσης για τη λήψη φωτογραφιών στα πλαίσια της καλλιτεχνικής
δραστηριότητας, οι  οποίες θα χρησιμοποιηθούν   στο κομμάτι  της αξιολόγησης.

02/03/2022(12.00 μ.μ.):Πραγματοποιήθηκε διά ζώσης ενημέρωση του Συλλόγου
Διδασκόντων στο Αμφιθέατρο του σχολείου από την ψυχολόγο με θέμα<<
Εφηβεία – Διαχείριση Κρίσεων : Πώς ο Εκπαιδευτικός μπορεί να αναγνωρίσει,
να παρέμβει και να στηρίξει εφήβους σε κρίσιμες καταστάσεις >>.

  Ζητήθηκε από τους εκπαιδευτικούς ως αποτίμηση της ενημέρωσης αυτής να ζωγραφίσουν σε φύλλο χαρτί  μέσω
ενός δέντρου το πώς βλέπουν το εκπαιδευτικό τους έργο. Οι ζωγραφιές αυτές εκτίθενται στον χώρο της
βιβλιοθήκης ( κρίθηκε απαραίτητη η  λήψη φωτογραφιών  και η χρήση τους στην αξιολόγηση).Επίσης, στάλθηκε
στα e - mails των εκπαιδευτικών στις 03/03/2022 Φόρμα Αξιολόγησης της παραπάνω ενημέρωσης , τα
αποτελέσματα της οποίας θα αξιοποιηθούν .

04/03/2022 (11-1 μ.μ.): Διαδικτυακή Ενημέρωση δίωρης διάρκειας των γονέων
όλων των τάξεων του σχολείου   από την ψυχολόγο  με θέμα << Στήριξη
εφήβων σε καταστάσεις κρίσης>> . Αναρτήθηκε από μέλος της ομάδας δράσης 
στο ιστολόγιο του σχολείου Φόρμα Αξιολόγησης  της παραπάνω ενημέρωσης
για τους γονείς ,τα αποτελέσματα της οποίας θα χρησιμοποιηθούν  στην
Αξιολόγηση.

    Η Ομάδα Δράσης είχε συμπεριλάβει  στον αρχικό της σχεδιασμό και την ενημέρωση γονέων – μαθητών –
εκπαιδευτικών είτε διαδικτυακά είτε  στον χώρο του σχολείου από το ΚΕΘΕΑ ( Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων
Ανθρώπων )  με θέμα << Εξαρτήσεις στην Εφηβεία >> , αλλά εκκρεμεί το εγκριτικό έγγραφο του Υπουργείου.



 

 

 

Υλικό (παράθεση υπερσυνδέσμου)

https://drive.google.com/drive/folders/1hzwZApZFDJ3qIleKS36q98sjUSSQo9VA?usp=sharing

Πρακτική 4

Άξονας

Διδασκαλία, μάθηση και αξιολόγηση

Τίτλος Δράσης

Ο ΧΩΡΟΣ ΤΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΚΑΙ ΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΑΝΑΖΗΤΟΥΝ ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ. Εφαρμογή
καινοτόμων / εναλλακτικών διδακτικών πρακτικών. Υλοποίηση δράσεων για την
ανάπτυξη του γλωσσικού και επιστημονικού γραμματισμού. Ενίσχυση της κριτικής
σκέψης των μαθητών /-τριών.

Στόχος Βελτίωσης

    Η πρωτοβουλία για εικαστικές δράσεις μέσα στο σχολείο έχει σα σκοπό 1. οι μαθητές μέσα από τη διαδικασία
του μαθήματος, να δημιουργήσουν μετά από συλλογή, μελέτη, συζήτηση και ερμηνεία, καλλιτεχνικές δημιουργίες
και να τοποθετηθούν σε χώρους του σχολείου 2. να έρθουν σε επαφή και να γνωρίσουν την πλούσια γλώσσα της
τέχνης 3. να εμπνευστούν, να οικειοποιηθούν τον περιβάλλοντα χώρο του σχολείου τους, να φανταστούν πως
θέλουν να είναι και να εκφραστούν 4. οι μαθητές να βελτιώσουν μορφές επικοινωνίας και να έχουν καλή
συνεργασία, παράλληλα να αυτενεργήσουν δημιουργώντας αισιόδοξο κλίμα.

Εντέλει, τι γίνεται όταν υπάρχουν ανεκμετάλλευτοι χώροι στο σχολείο που ζητάνε ταυτότητα, ενώ παράλληλα
«άχρηστα» αντικείμενα μπορούν να χρησιμέψουν σε κάτι;

    Βασικός στόχος είναι η ανάπτυξη κοινωνικών, συναισθηματικών και μεταγνωστικών δεξιοτήτων των
μαθητών. Οι μαθητές του σχολείου με τις συντονίστριες καθηγήτριές τους έχουν τελικό στόχο να ζωντανέψουν
το χώρο/ους του σχολείου, ώστε αυτοί να προσφέρονται για μελέτη και υλοποίηση εργασιών. 

 

  

 

 

 



Ενέργειες Υλοποίησης

ΔΡΑΣΕΙΣ: 

1. Μια βιβλιοθήκη για το ΕΠΑΛ. Τους προηγούμενους μήνες πραγματοποιήθηκε
καταγραφή τίτλων, οργάνωση του υλικού και τοποθετήθηκε ένας στοιχειώδης
εξοπλισμός Βιβλιοθήκης. Τον Νοέμβριο κοινοποιήθηκε στον σύλλογο
διδασκόντων το αίτημα συμμετοχής για δωρεά και σχετική λίστα με
ενδεικτικούς τίτλους. Τους επόμενους μήνες πραγματοποιήθηκαν αιτήματα
δωρεάς τίτλων και σε εκδοτικούς οίκους, εφημερίδες, βιβλιοπωλεία, ιδιώτες με
άμεση ανταπόκριση (π.χ. ΠΕΚ, ΠΙΟΠ, ΕΦΣΥΝ, Δημοτική Βιβλιοθήκη Νίκαιας,
Τα Νέα Ελληνικά). Ανακοινώθηκε στους/στις μαθητές/-ριες η δράση κα
ξεκίνησε η δωρεά και συλλογή βιβλίων. Μέχρι τώρα έχουν συγκεντρωθεί 600 
τίτλοι και είναι σε εξέλιξη η καταγραφή τους σε πρόγραμμα excel. Στόχος μας
είναι να φθάσουμε περίπου τους 1.000.

Στο μεταξύ, υλοποιούνται μικρές δράσεις με ομάδες μαθητών για να αποκτήσει ο χώρος ταυτότητα, όπως η
κατασκευή κολάζ με θέμα την εικονοποίηση ποιημάτων του Ελύτη που πραγματοποιήθηκε στο μάθημα των νέων
ελληνικών με το Α1, η δημιουργία αφισών στο πλαίσιο της συμμετοχής μας σε καλλιτεχνικό διαγωνισμό με θέμα
«το γαϊτανάκι», οι πρώτοι δημιουργικοί πειραματισμοί με αντικείμενα του σχολείου που επρόκειτο να
αποσυρθούν, όπως καρέκλες, πινακίδες σχεδίου, χρησιμοποιημένα σημειωματάρια και βιβλία, στο μάθημα του
ελεύθερου σχεδίου. Πραγματοποιούνται γκράφιτι σε τοίχους του σχολείου κοντά στον χώρο της βιβλιοθήκης.
Πρόκειται να κορυφωθεί η ανάπτυξη όλων των παραπάνω δράσεων, να σχεδιαστούν με τη βοήθεια των μαθητών
αφίσες και να αναρτηθούν σε χώρους γύρω από τη βιβλιοθήκη.

2. Ex Libris. Στο πλαίσιο του μαθήματος χαρακτικής πλαστικής φτιάξαμε το ex-
libris της βιβλιοθήκης του σχολείου. Τους προηγούμενους μήνες,
πραγματοποιήθηκαν θεωρητικά και εργαστηριακά μαθήματα σχεδιασμού και
χάραξης σε λινόλεουμ για κατασκευή σφραγίδας, Γνωστοποιήσαμε στο
υπόλοιπο σχολείο το αντικείμενο και το περιεχόμενό του, μέσο διαγωνισμού. Η
συγκεκριμένη δράση αναμένεται να ολοκληρωθεί, με την εκτύπωση του τελικού
προϊόντος και την έκθεση όλων των προσχεδίων, καθώς και του τελικού
χαρακτικού τυπωμένου στη πρώτη σελίδα επιλεγμένου βιβλίου της βιβλιοθήκης
μας.

3.



Κινηματογράφος και εκπαίδευση. Στο μάθημα της γλωσσικής διδασκαλίας στο Τμήμα Α1
πραγματοποιούνται εναλλακτικές εκπαιδευτικές δράσεις και εφαρμόζονται στρατηγικές που στοχεύουν
στην ανάπτυξη της κριτικής σκέψης των μαθητών/-ριών. Στο πλαίσιο συμμετοχής του σχολείου στο
εκπαιδευτικό πρόγραμμα  «Όλοι στο κάδρο 2» του Νεανικού Πλάνου, πραγματοποιήθηκε προβολή της
ταινίας «Η ορχήστρα της Ανακύκλωσης». Επίσης, στο πλαίσιο του μαθήματος, έγινε παρουσίαση της ζωής
και του έργου του Οδυσσέα Ελύτη, προβολή ντοκιμαντέρ, ανάγνωση ποιημάτων από τις συλλογές του. Στη
συνέχεια ακολούθησε συζήτηση με τους μαθητές, ανάλυση περιεχομένου, χωρισμός σε ομάδες και
κατασκευή κολάζ με θέμα την ελληνική φύση στην ποίηση του Ελύτη, οι οποίες ολοκληρώθηκαν στον χώρο
της βιβλιοθήκης με τους μαθητές-συντονιστές των ομάδων να τελειοποιούν το κολάζ της ομάδας τους, με
τη βοήθεια των καθηγητριών των εικαστικών.

4. Sκetchbooks. Οι μαθητές των τμημάτων Α3 και ΒΕΤ κρατάνε σημειώσεις και
εργάζονται πάνω σε σημειωματάρια και λευκώματα προκειμένου να
μετατρέψουν ένα βιβλίο σε έργο τέχνης. Συγκεκριμένα, στο μάθημα Ιστορία της
Τέχνης του τμήματος ΒΕΤ, προβάλλεται μια εναλλακτική προσέγγιση
κατανόησης του μαθήματος. Κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς κάθε
μαθητής κρατάει ένα προσωπικό βιβλίο σημειώσεων,. Τους προηγούμενους
μήνες, ολοκληρώθηκαν θεωρητικά μαθήματα-γνωριμία με την τέχνη του non
finito σχεδίου, δόθηκαν φύλλα εργασίας, πραγματοποιήθηκαν  παρουσιάσεις
βίντεο σχετικές με το θέμα. Οι μαθητές/ριες φτιάχνουν το λεύκωμά τους και τις
εργασίες παράλληλα με το μάθημα, ενώ έχουν τη δυνατότητα να ανατρέξουν
ανά πάσα στιγμή στην η-τάξη για πληροφορίες. Τους επόμενους μήνες
πρόκειται να ολοκληρωθεί η παραπάνω διαδικασία από ομάδες εργασίας με
θέμα το βιβλίο, προκειμένου να γίνει η τελική σύνδεση με την βιβλιοθήκη του
σχολείου μας. Αναμένεται η ολοκλήρωση των εργασιών με τη λήξη της
σχολικής χρονιάς και τη σχετική παρουσίασή τους με επιλογή των
ολοκληρωμένων έργων.

5. . Logos – Λογότυπο για τη νεοσύστατη Βιβλιοθήκη του Σχολείου μας και τους μαθητές του τμήματος ΓΓΤ
στο μάθημα «Ψηφιακή Σχεδίαση Εντύπου». Κατά τους μήνες Απρίλιο - Μάιο πρόκειται να ακολουθήσει
εκτύπωση όλων των προσχεδίων, καθώς και έκθεση του τελικού προϊόντος με τη λήξη και ολοκλήρωση
όλων τον υποδράσεων.

Οι δράσεις που παρουσιάστηκαν απαιτούν χρόνο και για την ολοκλήρωση των
αποτελεσμάτων απαιτείται το διάστημα ολόκληρης της σχολικής χρονιάς. Η
συλλογή επεξεργασία, αρχειοθέτηση και ταξινόμηση των τίτλων της
βιβλιοθήκης, πρόκειται να σταματήσει στις 30 Ιουνίου και θα συνεχιστεί την
επόμενη σχολική χρονιά.

Υλικό (παράθεση υπερσυνδέσμου)



https://drive.google.com/drive/folders/1s4viPzuAvOfj55HTY_H4xC5A9QzPZsm7?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/15-
QHKoigwmEDkXYs6EdjERDTtBQ_7hku/edit?usp=sharing&ouid=102843103820690275304&rtpof=true&sd=true
https://drive.google.com/drive/folders/1ixXMRwlntiT56uVE9y0XgRwAbtdog9t6?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1s4viPzuAvOfj55HTY_H4xC5A9QzPZsm7?usp=sharing

Προτάσεις για αναγκαίες επιμορφώσεις

Θέμα 1

Άξονας

Διδασκαλία, μάθηση και αξιολόγηση

Ειδικότερο Θέμα

Επιμόρφωση για τα νέα προγράμματα σπουδών, την εφαρμογή της ανεστραμμένης
τάξης και τη διαφοροποιημένη διδασκαλία και για τη χρήση ψηφιακών μέσων στη
διδακτική διαδικασία, για τη διαθεματικότητα, για τη διαχείριση της τάξης, για τις
συμπεριληπτικές διδακτικές μεθόδους και την αντιμετώπιση των φαινομένων
εκφοβισμού και βίας καθώς και για θέματα χρήσης ενδεδειγμένου λεξιλογίου και
ταυτότητας φύλου.

Θέμα 2

Άξονας

Συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα

Ειδικότερο Θέμα

Επιμόρφωση για την αξιοποίηση των εγκεκριμένων προγραμμάτων του ΙΕΠ,
επιμόρφωση για τις δυνατότητες αξιοποίησης ευρωπαϊκών και άλλων
προγραμμάτων.

Θέμα 3

Άξονας



Σχολική διαρροή - φοίτηση

Ειδικότερο Θέμα

Επιμόρφωση σχετικά με τους επικρατέστερους λόγους σχολικής διαρροής των
μαθητών στα ελληνικά λύκεια και τρόπους αντιμετώπισης της σχολιοφοβίας και
άλλων αιτιών που συμβάλλουν στη διακοπή της σχολικής φοίτησης.

Θέμα 4

Άξονας

Σχολείο και κοινότητα

Ειδικότερο Θέμα

Επιμόρφωση για πρόσφορες μεθόδους συνεργασίας του σχολείου με την κοινωνία
καθώς και για τρόπους διατήρησης καλής επικοινωνίας.

Θέμα 5

Άξονας

Σχέσεις μεταξύ μαθητών / μαθητριών

Ειδικότερο Θέμα

Επιμόρφωση σχετικά με τη διαχείριση θεμάτων της εφηβείας, σχολικού εκφοβισμού
και διαχείρισης θυμού και κρίσεων στη διαχείριση της τάξης.

Θέμα 6

Άξονας

Σχέσεις μεταξύ μαθητών / μαθητριών και εκπαιδευτικών

Ειδικότερο Θέμα

Επιμόρφωση σχετικά με τη διαχείριση κρίσεων στην τάξη καθώς και διαχείριση
συγκρουσιακών θεμάτων στη διδασκαλία.



Θέμα 7

Άξονας

Σχέσεις σχολείου - οικογένειας

Ειδικότερο Θέμα

Επιμόρφωση για την ενίσχυση της εμπλοκής των γονέων στη μαθησιακή διαδικασία.
καθώς και σχολές γονέων.

Θέμα 8

Άξονας

Ηγεσία - Οργάνωση και διοίκηση της σχολικής μονάδας

Ειδικότερο Θέμα

Επιμόρφωση για τη διοίκηση καθώς και την οικονομική διαχείριση της
εκπαιδευτικής μονάδας.


