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Α. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ

Καταγράφονται συνοπτικά τα χαρακτηριστικά και οι ιδιαιτερότητες της σχολικής μονάδας, που κρίνονται
σημαντικά για την αποτύπωση της εικόνας του σχολείου

 

Το Γυμνάσιο Σκύδρας βρίσκεται σε ακριτική περιοχή. Είναι το πολυπληθέστερο Γυμνάσιο της Τ.Α. Πέλλας (388
μαθητές). Οι μαθητές του προέρχονται κυρίως από χαμηλά κοινωνιοοικονομικά στρώματα, γεγονός που έχει
αντίκτυπο στα μαθησιακά και κοινωνικά προβλήματα που αντιμετωπίζονται συχνά στη σχολική μας ζωή. Αυτό
αποτυπώνεται και στη συνεχιζόμενη ανάγκη λειτουργίας τάξεων ένταξης και παράλληλης στήριξης.

Το Γυμνάσιο Σκύδρας,  κατά τα μέσα της τρέχουσας σχ. χρονιάς, έχει πλήρως εξοπλιστεί με τεχνολογικά μέσα
και  ενσύρματη συνδεσιμότητα με το Διαδίκτυο σε κάθε τμήμα, με αποτέλεσμα να υπάρχει πλέον συνεχής
δυνατότητα σε μαθητές κι εκπαιδευτικούς της πρόσβασης σε όποια πληροφορία, γεγονός, τόπο κ.α..

Η διαχρονική ανάγκη για συνεχή  παρουσία ψυχολόγου στο Γυμνάσιο Σκύδρας παραμένει ανικανοποίητη, με
αποτέλεσμα να είναι μη επαρκής η ψυχολογική στήριξη των μαθητών, όταν αυτό απαιτείται.
Τόσο για το προηγούμενο σχ. έτος, όσο και φέτος, καταγράφεται η υπερπροσπάθεια που καταβάλεται από το
εκπαιδευτικό και λοιπό προσωπικό του Γυμνασίου Σκύδρας, προκειμένου να ανταποκριθούν στις εκπαιδευτικές
ανάγκες των μαθητών του και στις οδηγίες του ΕΟΔΥ. Πλέον καθημερινά στη διάρκεια του ωρολογίου
προγράμματος ο χρόνος για ανάπαυλα είναι σχεδόν μηδενικός, καθώς αυξήθηκαν οι εφημερίες που αναλογούν σε
κάθε εκπαιδευτικό, όπως και οι ανάγκες για έκτακτη αναπλήρωση απόντων συναδέλφων τους.
Επίσης αναφέρεται ότι περιλαμβάνονται στο μαθητικό δυναμικό του Γυμνασίου Σκύδρας, δυστυχώς, 
περιπτώσεις μαθητών με σοβαρά νοσήματα που χρήζουν παρουσίας νοσηλευτή -ο οποίος εντέλει διατέθηκε μόλις
τους τελευταίους μήνες της τρέχουσας σχολικής χρονιάς-.

Β. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Παιδαγωγική και μαθησιακή λειτουργία

Θετικά σημεία

Η παιδαγωγική εμπειρία της Διεύθυνσης του Σχολείου, του Συλλόγου Διδασκόντων του, του Συντονιστή με την
παιδαγωγική ευθύνη του Σχολείου και η αγαστή συνεργασία με αυτόν, το έργο των Συντονιστών Σχολικής Ζωής,
η κουλτούρα εξωστρέφειας και συνεργατικότητας της Διεύθυνσης του Σχολείου και των Διδασκόντων του με
άτομα και φορείς εκτός σχολείου (Δήμος Σκύδρας, συλλογικότητες με κοινωνικό έργο, ειδικούς επιστήμονες,



πανεπιστήμια -Μετσόβιο, Εθνικό Καποδιστριακό, Αριστοτέλειο, Δυτ. Αττικής-, Επιτροπή Ελλάδα 2021 κ.ά.  )
αποτελούν τη βάση επάνω στην οποία στηρίχθηκε μια εποικοδομητική σχ. χρονιά, παρόλες τις αντιξοότητες, είτε
λόγω της πανδημίας, είτε λόγω του υπερβολικά μεγάλου αριθμού των μαθητών και των πολλών περιστατικών
μαθησιακών και κοινωνικών προβλημάτων που έχρηζαν παρέμβασης,
δίχως να υπάρχει συστηματική  υποστήριξη από ειδικούς (ψυχολόγος, κοινωνιολόγος).

Σημεία προς βελτίωση

Στο σχολείο μας,

εξακολουθεί να είναι απαραίτητη η διαφοροποιημένη διδασκαλία λόγω των πολλών περιστατικών μαθητών με
κοινωνικά και μαθησιακά προβλήματα. Ο μεγάλος συνολικός αριθμός των παιδιών και επίσης μεγάλος αριθμός
μαθητών ανά τάξη, καθιστούν σχεδόν αδύνατη τη συγκεκριμένη μαθησιακή προσέγγιση, αναδεικνύοντας  ως
προτεραιότητα την ανάγκη κατάτμησής του σε δύο σχ. μονάδες.

Μαθήματα ενισχυτικής διδασκαλίας -τα οποία δυστυχώς δεν δηλώνουν οι μαθητές μας για παρακολούθηση λόγω
οικονομικής δυσπραγίας να καλύπτουν με ίδιους πόρους τις μετακινήσεις που απαιτούν οι ανωτέρω
παρακολουθήσεις μαθημάτων- κρίνονται απαραίτητα. Εξίσου απαραίτητες εξακολουθούν να είναι παρεμβάσεις
ενεργειακής αναβάθμισής του, καθότι είναι από τα παλαιότερα κτιριακά σχολεία του Δήμου μας.

Διοικητική λειτουργία

Θετικά σημεία

Οι μαθητές μας, παρόλες τις δυσκολίες της σχολικής χρονιάς, καθώς και τις προσωπικές τους επικοινωνιακές
αδυναμίες, κατόρθωσαν να επικοινωνήσουν μέσα και από τις ηλεκτρονικές οδούς. Ενδυναμώθηκε εντέλει ο
ηλεκτρονικός γραμματισμός ο δικός τους, των γονέων τους, καθώς και των εκπαιδευτικών του σχολείου, μέσω
της δυνατότητας που παρείχε το σχολείο για  καθολικό εξοπλισμό των τμημάτων σε υπολογιστές και προβολείς,
σε συνεχή πρόσβαση στο Διαδίκτυο. Αυτό προέκυψε μετά από επίμονες και συνεχείς ενέργειες της Διοίκησης του
σχολείου προς τη Σχολική Δημοτική Επιτροπή. Η καλλιέργεια κι ενίσχυση του  ψηφιακού γραμματισμού των
ανωτέρω εμπλεκόμενων αποτέλεσε προτεραιότητα της Διεύθυνσης.

Προτεραιότητα της Διεύθυνσης επίσης υπήρξε ο σχεδιασμός και η εφαρμογή καινοτόμου Εσωτερικού Κανονισμού
Λειτουργίας στο Γυμνάσιο Σκύδρας, στο πλαίσιο μετασχηματιστικής ηγεσίας.

Το καταφέραμε!
Εξακολουθεί να ισχύει για εμάς η επικαιρότητα του moto " Για όλα υπάρχει λύση, εάν την αναζητήσουμε με
τρόπο κριτικό και δημιουργικό".

Σημεία προς βελτίωση

Το μετασχηματιστικό μοντέλο ηγεσίας  κατά την εφαρμογή του προϋποθέτει την υιοθέτηση ενός κοινού οράματος
από τα εμπλεκόμενα μέρη της σχολικής κοινότητας (έχει ενσωματωθεί ήδη  αυτό το όραμα στον καινοτόμο
Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του Γυμνασίου Σκύδρας) και στη συνέχεια την επιδίωξη επίτευξής του μέσα
από νέες, συχνά χρονοβόρες, δημοκρατικές διαδικασίες (τεχνικές διαμεσολάβησης, ανάπτυξη
επιχειρηματολογικού λόγου, συμπερίληψη θέσεων και απόψεων όλων των  συμμετεχόντων της εκπαιδευτικής
διαδικασίας του Σχολείου). Είναι απαραίτητο επομένως να εκπαιδευτούν μαθητές (μέλη μαθητικών συμβουλίων)
κι εκπαιδευτικοί στις προαναφερόμενες δημοκρατικές διαδικασίες που φέρουν σε ισχύ το σύγχρονο όραμα του
Γυμνασίου Σκύδρας. 

Μόνο έτσι θα μπορέσουν να καλλιεργηθούν οι απαιτούμενες δεξιότητες επικοινωνίας καταρχάς από  τη
Διεύθυνση του Σχολείου (γίνονται ήδη με επιτυχία παρεμβάσεις  στο πλαίσιο διευθέτησης αντιπαραθέσεων και
παραβατικότητας μαθητών (ψυχοκοινωνική προσέγγιση), ενώ είναι απαραίτητο να εκπαιδευτούν μαθητές (μέλη



μαθητικών συμβουλίων) κι εκπαιδευτικοί στο νέο μοντέλο ηγεσίας του σχολείου που φέρει το σύγχρονο όραμα
του Γυμνασίου Σκύδρας.  

Μόνο έτσι θα μπορέσουν να γίνονται επιτυχείς παρεμβάσεις από αμφότερους εμπλεκόμενους, στο πλαίσιο
διευθέτησης θεμάτων αντιπαραθέσεων και παραβατικότητας μαθητών (ψυχοκοινωνική προσέγγιση), πριν την
επιβολή τιμωρίας (συμπεριφοριστική προσέγγιση), καθώς και αντιπαραθέσεων εκπαιδευτικών κι εκπαιδευτικών
μαθητών.  

Το νέο "στοίχημα" του Σχολείου μας είναι να διατηρήσει τα κεκτημένα της σχολικής χρονιάς -ανάπτυξη
σύγχρονης παιδαγωγικής μέσα από χρήση δεξιοτήτων επικοινωνίας- και να τα επεκτείνει σε όλες τις ομάδες
εμπλεκομένων στη σχολική ζωή  του.

Επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών

Θετικά σημεία

Σημεία προς βελτίωση

Γ. ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Λειτουργία
Παιδαγωγική και μαθησιακή λειτουργία
Αριθμός Δράσεων που υλοποιήθηκαν
5
Άξονες στους οποίους υλοποιήθηκαν Δράσεις ) 
Σχολική διαρροή - φοίτηση
Διδασκαλία, μάθηση και αξιολόγηση
Σχέσεις μεταξύ μαθητών / μαθητριών
Σχέσεις μεταξύ μαθητών / μαθητριών και εκπαιδευτικών
Σχέσεις σχολείου - οικογένειας
Λειτουργία
Διοικητική λειτουργία
Αριθμός Δράσεων που υλοποιήθηκαν
3
Άξονες στους οποίους υλοποιήθηκαν Δράσεις ) 
Ηγεσία - Οργάνωση και διοίκηση της σχολικής μονάδας
Σχολείο και κοινότητα
Σχολείο και κοινότητα
Λειτουργία
Επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών
Αριθμός Δράσεων που υλοποιήθηκαν
2
Άξονες στους οποίους υλοποιήθηκαν Δράσεις ) 
Συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε επιμορφωτικές δράσεις



Συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα

Παρατηρήσεις / Σχόλια

Οι Δράσεις ήταν κατάθεση ψυχής, αρχικά των εκπαιδευτικών και στη συνέχεια και
των μαθητών. Ξεπεράστηκαν πολλές φορές οι δυνατότητες, οι αντοχές και οι στόχοι,
προς χάριν των παιδιών μας. Με την ελπίδα να ληφθούν υπόψη τα σχόλια, οι
διαπιστώσεις και οι προτάσεις μας στο πλαίσιο της αποτίμησης των δράσεων
βελτίωσης του αγαπημένου μας Σχολείου, δηλαδή του Γυμνασίου Σκύδρας,
προχωρούμε σε αυτήν.

Σημαντικότερα αποτελέσματα των Δράσεων

1. Με όραμα και προοπτική για το Γυμνάσιο Σκύδρας. Οι τρεις Σ.
Εκτιμάται ότι έχει επιτευχθεί σε μεγάλο βαθμό ο σκοπός της συγκεκριμένης
δράσης. Απόδειξη τηςαλήθειας της διαπίστωσής μας είναι η διαχείριση
κρίσιμων γεγονότων στο Σχολείο μας, όπωςαυτό της Κατάληψης, με
διαβούλευση με τους εμπλεκόμενους μαθητές, αυτοκριτική  και  εξαγωγή
πολύτιμωνσυμπερασμάτων από αυτούς  αβίαστα, στο πλαίσιοάσκησης
δημοκρατικών συμπεριφορών στοΣχολείο και στηνκοινωνία. Καλλιεργήθηκε η
κριτικήσκέψη των μαθητών τουΣχολείου.Βελτιώθηκε η επικοινωνίαμεταξύ
τωνμαθητών καιμεταξύ τωνμαθητών κι εκπαιδευτικών....

2. Δώσε μου πίσω την χαμένη μου ενέργεια!Στηναρχήκαι στοτέλος της
δράσης διανεμήθηκε σταπαιδιά ένα ερωτηματολόγιο. Οι ομαδικέςεργασίες που
αξιολογήθηκαν δείχνουν ένα αρκετάικανοποιητικό αποτέλεσμα: α)ως προς το
ποσοστό των μαθητών που παρέδωσαν εργασία 70%.  β)ως προς την ποιοτική
αξιολόγηση αυτών  καθώς το μεγαλύτερο ποσοστό των μαθητών(
90%)χαρακτηρίστηκε επαρκώς ενημερωμένο.Ως προςτην αλλαγή των στάσεων 
τωνμαθητών:α)έξι στουςδέκα μαθητές(60%)που συμμετείχαν στηδράση
αποτίμησης  δηλώνουν ότιέχουν ήδη εφαρμόσει κάποια αλλαγή στην στάση
τους ως προς την διαχείριση τηςενέργειας με βάση τιςγνώσεις και δεξιότητες
πουαποκόμισαν β)οκτώ στους δέκαμαθητές (80%),θεωρούν ότι υπάρχειθετική
προοπτική υιοθέτησης αλλαγών εάν υπάρξει και στο μέλλον συμμετοχή σε ιδίου
είδους δράση.

3. Κάστρα της Ελλάδας. Ο τόπος τα ορίζει, ο άνθρωπος τα χτίζει.

Εκτιμάται ότι έχει επιτευχθεί σε μεγάλο βαθμό ο σκοπόςτηςσυγκεκριμένης δράσης. Επιστέγασμα των
προσπαθειών τηςμαθητικής ομάδας ήτανα)η κατανόηση τηςαναγκαιότητας λειτουργίας των Κάστρων την εποχή
λειτουργίας τους,β)η κατανόησητης επιλογής τουτόπου πουείναι ενταγμένα, τηςλειτουργίας τους, των
αειφόρωνπρακτικών κατάτην  αξιοποίησή τους, τηςσχέσης τους με τους σύγχρονουςοικισμούς, γ)η



συστηματικήεπικοινωνία με την κυπριακήομάδα και δ)η διάχυση τωναποτελεσμάτων τηςμελέτης σχετικάμε
ταΚάστραστη συνεργάτριαΟμάδα, ε)ηεπιτόπια εκπαίδευση απότοΚΕΠΕΑ Αν.Ολύμπου,στ)ηαπόαπόσταση
εκπαίδευση απότην ΠΟτουΚΕΠΕΑΜολάων.

 

4. Το Ρόδοτης Ισότητας

Οι μαθητές/τριες έχουνσυμμετάσχει ενεργά  σε όλες τιςπαρεμβάσεις, στοιχείο πάραπολύθετικό. Έχουν
συνεργαστεί πολύ καλά μεταξύ τους και ήταν πρόθυμοι να αναλάβουν πρωτοβουλίες. Έχουν κατανοήσει
τιςέννοιες «στερεότυπα και έμφυλα πρότυπα, που αποδυναμώνουν την ισότητα των δύο φύλων.
Έχουναναθεωρήσει παραδοσιακές αντιλήψεις και έχουνσυζητήσει τους τρόπουςμε τους οποίους μπορούν
νααντιμετωπιστούν οι όποιες ανισότητες μεταξύτων δύο φύλων. Σημαντικό είναι ότι ηνέα γνώση και αντίληψη
τουρόλου των φύλων στησύγχρονη κοινωνία από τους μαθητές, διαπιστώθηκεότι βελτίωσε ως ένα βαθμό
τησυμπεριφορά τους στο σχολείομειώνοντας τη βία και τονσεξισμό. Εξέφρασαν τηνεπιθυμία νασυνεχιστούν οι
παρεμβάσεις, πράγμα τοοποίο δεν ήταν εφικτό για φέτος λόγω έλλειψης χρόνου.

5. Επιδίωξη μηδενικής φτώχειας μέσααπό τονΕθελοντισμό και πράξεις 
Αλληλεγγύης

Οι μαθητές ανέδειξαν ότιμπορούν να αφουγκραστούν τηνεπικαιρότητα, ότι είναι ευαισθητοποιημένοι και
αντιλαμβάνονται το τι συμβαίνει στην τοπικήκοινωνία. Απέκτησανδεξιότητες κοινωνικήςζωής, όπως
ηενσυναίσθηση και ηευαισθησία, κάτιπου πρέπει να συνεχιστεί στηνπορεία τους στο Γυμνάσιο ώστε ναγίνουν
αναπόσπαστο κομμάτι τουχαρακτήρα τους. Μπορούννα αξιολογήσουν και ναβοηθήσουν σεπεριπτώσεις που
κρίνουν ότι χρειάζεται άμεσηβοήθεια και το απέδειξανέμπρακτα συγκεντρώνοντας χρήματα για ναενισχύσουν
είτε τηνκοινότητα τουςτοπικά είτε άλλεςομάδες στο εξωτερικό.

6. 100 χρόνια από τη Μικρασιατική Καταστροφή-Δημιουργία θεατρικής ομάδας, χορευτικής ομάδας και
χορωδίας από μαθητές του Γυμνασίου Σκύδρας

-Αναζήτηση από τουςμαθητές τηςκαταγωγής των παππούδων τους, συνεντεύξεις καικαταγραφή μαρτυριών

-Επιτόπια έρευνα των μαθητών, για ανακάλυψη και ανασύνθεση τηςιστορίας τηςΣκύδρας μετά την άφιξη των
προσφύγων του 1922.

-Συνεντεύξεις από μαθητές φορέων της τοπικήςαυτοδιοίκησης και απλούςπολίτες που παρουσίασαν
τιςοικογενειακές τους περιπέτειες τηςπροσφυγιάς.

-Ενημέρωση μαθητών σχετικά με τις παραδοσιακές μικρασιάτικες φορεσιές απόπολιτιστικό Σύλλογο
Μικρασιατών της Έδεσσας

-Για τη Μικρασιατική καταστροφή  δημιουργήθηκανδιαγνωστικοί και μεταγνωστικοίεννοιολογικοί χάρτες  στα
ΑγγλικάκαιΕλληνικά.

-Δημιουργία βιβλίου με ISBN από τους μαθητές, σχετικά με τη Μικρασιατική καταστροφή, βασισμένουσε πηγές 
ελληνόφωνες καιαγγλόφωνες.

-Εκπόνηση της  δράσης«Γνωρίζοντας τον τόπο μου» μετη συνεργασία των  ΓυμνασίωνΣκύδρας καιΚαλής.

-Συμμετοχή στην εκδήλωση τηςΔΔΕΠέλλας ¨Έναςαιώναςμνήμες¨

7. Αποτελέσματα της Δράσης/Ιέ, ιέ, γιατί είσαι ακόμα εδώ;Οι
μαθητές/τριες εμβάθυναν τις γνώσεις τους σχετικά με την πανδημία Covid-19
και τα μέτρα προστασίας έναντι αυτής (συμπεριλκαιτου εμβολιασμού). Επίσης
ασκήθηκαν στη δημιουργία ερωτηματολογίων για τη συλλογή δεδομένων και



στην κατανόηση, επεξεργασία και παρουσίασή τους με
αφίσες,πίνακεςκαιγραφήματα.

8. Αποτελέσματα της Δράσης/Μπορούμε καλύτερα!Δόθηκε η δυνατότητα
ισότιμης συμμετοχής ακόμη και στους μαθητές που δεν ανταποκρίνονται θετικά
στον γραπτό λόγο. Οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να εκφράσουν προφορικά
στην ολομέλεια της τάξης τις προσωπικές τους απόψεις πάνω σε θέματα που
άπτονται των ενδιαφερόντων τους και ταυτόχρονα να γίνουν δέκτες
διαφορετικών απόψεων από συνομηλίκους τους. Επίσης, με τις διαδικτυακές
εφαρμογές δημιούργησαν  πολυτροπικά κείμενα  αξιοποιώντας γλωσσικά και
μη γλωσσικά στοιχεία. Αναδείχτηκαν έτσι τα ενδιαφέροντα και οι ανησυχίες
τους ενώτονώθηκε η αυτοπεποίθησή τους μέσα από τηδιαπίστωση ότιμπορούν
να κατανοούν, να συμμετέχουν, να δημιουργούν με πολλούςτρόπους. Τέλος,
έγινε κατανοητό ότι ηγνώση της γλώσσας βοηθά στηνκατανόηση τωντεχνητών
γλωσσών, όπως είναι η γλώσσα τωνμαθηματικών.

Δυσκολίες που παρουσιάστηκαν

Δυσκολίες που παρουσιάστηκαν/ Με όραμα και προοπτική για το Γυμνάσιο Σκύδρας. Οι τρεις Σ

Η επιδιωκόμενη νέα επικοινωνιακή κουλτούρα, λόγω της διαφοροποίησής της σε σχέση με την προϋπάρχουσα,
δεν έγινε αρχικά εύκολα αποδεκτή.

Τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα στην αρχή ήταν αμφισβητούμενα από τους εμπλεκόμενους. Ευτυχώς
διαψεύστηκαν.

Δυσκολίες που παρουσιάστηκαν/ Δώσε μου πίσω την χαμένη μου ενέργεια!

 Λόγω της πανδημίας του covid είχαμε πολλές απουσίες μαθητών και η κατάσταση πιέστηκε αρκετά. Κάποιες
δράσεις δεν έγιναν γιατί ο χρόνος δεν ήταν αρκετός. Παράλληλα δημιουργήθηκε πρόβλημα με τις συναντήσεις
των μαθητών και των εμπλεκομένων εκπαιδευτικών εξαιτίας του πιεστικού ωραρίου. Επιπλέον στο
ερωτηματολόγιο εξόδου δεν υπήρξε μεγάλη ανταπόκριση.

Δυσκολίες που παρουσιάστηκαν/Τα Κάστρα της Έλλαδας. Ο τόπος τα ορίζει και ο άνθρωπος τα 
χτίζει

Η μεγαλύτερη και καθοριστική δυσκολία οφείλεται στην πανδημία του Κορονοϊού και κατά συνέπεια και στις
οδηγίες του ΕΟΔΥ. Εξαιτίας τους καθυστέρησαν και περιορίστηκαν για τη μαθητική μας ομάδα επιτόπιες μελέτες
κάστρων, συνεργασίες και συνέργειες με τα λοιπά μέλη του Διεθνούς Δικτύου Εκπαίδευσης για την Αειφορία του
ΚΕΠΕΑ Μολάων, συνεργασίες στη θεματική των Κάστρων με υποστηρικτικές δομές όπως το ΚΕΠΕΑ Άμφισσας -
το οποίο ανήκει σε διαφορετική περιφέρεια από τη δική μας-.

Δυσκολίες που παρουσιάστηκαν/Το Ρόδο της Ισότητας

 Ενώ δήλωσαν στο τέλος της δράσης οι μαθητές ιδιαίτερα ικανοποιημένοι/νες κι εξέφρασαν την επιθυμία να
συνεχιστούν οι παρεμβάσεις, αυτό δεν ήταν εφικτό για φέτος λόγω έλλειψης χρόνου.

Δυσκολίες που παρουσιάστηκαν/100 χρόνια από τη Μικρασιατική Καταστροφή



 -Οι περιορισμοί λόγω της πανδημίας δυσκόλεψαν τη δια ζώσης συνάντηση και συνεργασία μαθητών και
εκπαιδευτικών  του δικτύου.

-Δυσκολίες  στις συναντήσεις των μαθητών για  πρόβες  εκτός  σχολικού ωραρίου.

-Δυσκολία στο συντονισμό και την εκτέλεση των δράσεων εντός του σχολικού ωραρίου.

-Τεχνικές δυσκολίες στις συναντήσεις  μέσω  WEBEX.

 

Δυσκολίες που παρουσιάστηκαν/Ιέ, ιέ, γιατί είσαι ακόμα εδώ ;

1) Κατά την τελική φάση (Μάιος 2022), είχε επέλθει κόπωση των μαθητών/τριών, καθώς στο σχολείο έπρεπε να
τηρούν μέτρα προστασίας τα οποία δεν ίσχυαν πλέον εκτός σχολείου.

2) Η ανάγκη για αποφυγή συνωστισμού λόγω της πανδημίας δεν επέτρεψε την πραγματοποίηση συναντήσεων
διάχυσης γνώσεων και εμπειριών των μαθητών/τριών.

Δυσκολίες που παρουσιάστηκαν/Μπορούμε καλύτερα!

Η πίεση του χρόνου για ταυτόχρονη κάλυψη της ύλης και πραγματοποίηση των δράσεων σε συνδυασμό με τις
συχνές απουσίες μαθητών και εκπαιδευτικών λόγω νόσησης από covid-19.

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

Πρακτική 1

Άξονας

Ηγεσία - Οργάνωση και διοίκηση της σχολικής μονάδας

Τίτλος Δράσης

Με όραμα και προοπτική για το Γυμνάσιο Σκύδρας. Οι τρεις Σ. (Εμπλεκόμενοι
ΑΞΟΝΕΣ &amp; ΔΕΙΚΤΕΣ, σύμφωνα με την 108906/ΓΔ4/7-9-2021 ΥΑ,1 &amp;
1,3,4/2 &amp; 1,2/ 3 &amp; 1,2,3,4/ 4 &amp; 1,2/ 5&amp; 1,2/ 6 &amp; 1,2,3,4,5/ 7
&amp;2,3/ 8 &amp; 1,2,4, 5/ 9 &amp;1,2)

Στόχος Βελτίωσης

Το παρόν σχέδιο δράσης αφορά στη συνεισφορά για βελτίωση  της εφαρμογής ενός νέου μοντέλου λειτουργίας
του Γυμνασίου Σκύδρας, που χαράχτηκε την περσινή χρονιά, με στόχο  την ενεργοποίηση, συμμετοχή και
συνέργεια όλων των εμπλεκόμενων στη ζωή του Σχολείου μας: της Διεύθυνσης του Σχολείου, του Συλλόγου
Διδασκόντων, των μαθητικών Συμβουλίων, του ΣΥντονιστή έχοντα την Παιδαγωγική ευθύνη του Σχολείου, των
Συμβούλων Σχολικής Ζωής, του Σχολικού  Συμβουλίου, των μελών της Επιτροπής Διεπιστημονικής Καθοδήγησης,
του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων, πάντα με σεβασμό στην προσωπικότητα και τα δικαιώματα του παιδιού,
καθώς και με δημοκρατικό ήθος.

Τα παραπάνω θα λάβουν "σάρκα και οστά" με τον σχεδιασμό από τη Διεύθυνση του Σχολείου και -μετά από
διαβούλευση κι επικαιροποίηση του Σχεδίου με όλους τους προαναφερόμενους-, εντέλει την ενεργοποίηση ενός
Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας προς πραγματοποίηση του ανωτέρω στόχου. Η δράση εντάσσεται στον 17ο



στόχο της AGENDA2030, δηλαδή του ενδεικνυόμενου  μοντέλου αειφόρου ανάπτυξης από τον ΟΗΕ.

Ομάδα δράσης: Σ.Θεοδωρίδου, Σ.Καραβίτης, Σ.Γατουρτζίδης

Ενέργειες Υλοποίησης

Σχολική Μονάδα: ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΚΥΔΡΑΣ ΠΕΛΛΑΣ - 3805010
Στόχος Βελτίωσης:

Η παρούσα  δράση πραγματοποιείται στο πλαίσιο ανάπτυξης του μοντέλου μετασχηματιστικής ηγεσίας, με
σκοπό τη βελτίωση-εφαρμογή  ενός νέου μοντέλου ηγεσίας και λειτουργίας στο Γυμνασίο Σκύδρας. Με βάση το
καταρτισμένο σχέδιο δράσης προτάσσεται πλέον η ενεργοποίηση, συμμετοχή και συνέργεια όλων των
εμπλεκόμενων στη ζωή του Σχολείου μας: της Διεύθυνσης του Σχολείου, του Συλλόγου Διδασκόντων, των
μαθητικών Συμβουλίων, του Συντονιστή έχοντα την Παιδαγωγική ευθύνη του Σχολείου, των Συμβούλων
Σχολικής Ζωής, του Σχολικού  Συμβουλίου, των μελών της Επιτροπής Διεπιστημονικής Καθοδήγησης, του
Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων, πάντα με σεβασμό στην προσωπικότητα και τα δικαιώματα του παιδιού,
καθώς και με δημοκρατικό ήθος. Σε πραγματοποίηση των ανωτέρω:

Η Διεύθυνση του Σχολείου συνέταξε Σχέδιο Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας (ΣΕΚΛ) της Σχολικής Μονάδας
και στη συνέχεια -μετά από διαβούλευση  με όλους τους προαναφερόμενους και επικαιροποίηση του ΣΕΚΛ-,
προχώρησε στην ενεργοποίησή του. 

Τα ανωτέρω έχουν ως συνέπεια να μεταβληθεί η παιδαγωγική φιλοσοφία που διέπει το Σχολείο μας, κυρίως δε
αναφορικά με μαθητές που παρουσιάζουν αποκλίνουσα συμπεριφορά. Σε αυτές τις περιπτώσεις η ενδεικνυόμενη
παιδαγωγική έχει απομακρυνθεί από τον συμπεριφορισμό και τείνει  να ερμηνεύεται από δομικές θεωρίες.

Στο εφαρμοστικό πλαίσιο, σε κάθε περίπτωση δίνεται η δυνατότητα  κλιμακωτής διαβούλευσης του/της
αποκλίνοντος/ουσας μαθητή/τριας καταρχάς με τον καθηγητή του μαθήματος και με εκπρόσωπο του 5μελούς της
τάξης. Σε περίπτωση επανάληψης της ίδιας αποκλίνουσας συμπεριφοράς το παιδί συζητά με τον Υπεύθυνο
εκπαιδευτικό του τμήματος και εκπρόσωπο του 15μελούς μαθητικού συμβουλίου. Στις επόμενες επαναλήψεις
διευρύνεται ο κύκλος συζήτησης με την εμπλοκή των Συμβούλων Σχ. Ζωής και τέλος της Διελύθυνσης του
Σχολείου. Ενώ κατά την πρώτη εμφάνιση της ανεπιθύμητης συμπεριφοράς δεν υπάρχουν πέραν της συζήτησης
άλλες επιπτώσεις για το παιδί, στις επόμενες φάσεις επιβάλλεται ποινή (μονόωρη απομάκρυνση από τη
διαδικασία του μαθήματος  και κατά την επικοινωνία με τη Διεύθυνση ημερήσια απομάκρυνση. Η ανωτέρω
διαχείριση  εφαρμόζεται δίχως να διακόπτεται η παρουσία του/της μαθητή/τριας στην τάξη και στοχεύει στον
καθορισμό εξωτερικών ορίων ευελπιστώντας να μετατραπούν αυτά σε εσωτερικά).

Συχνά με σκοπό τον σε βάθος προβληματισμό του αποκλίνοντος παιδιού, γίνονται προσεγγίσεις μέσω παιχνιδιού
ρόλων, καλλιτεχνικής έκφρασης, επιχειρηματολογιών σε ομάδα ομηλίκων, τεχνικής της διαμεσολάβησης. Προς
πραγματοποίηση του τελευταίου τύπου παρέμβασης δρομολογήθηκε και πραγματοποιήθηκε πρόσφατα συμμετοχή
των συμβούλων Σχ. Ζωής σε ομοθεματικό σεμινάριο κατάρτισης. Επίσης δρομολογείται η συμμετοχή σε
αντίστοιχο σεμινάριο των μελών του Συλλόγου Διδασκόντων (ενδοσχολική επιμόρφωση) και μικρής αριθμητικά
ομάδας μαθητών.

Η σπουδαιότητα της καλλιέργειας επικοινωνιακών δεξιοτήτων σε εκπαιδευτικούς και μαθητές ενισχύεται και
από την αδιάλειπτη συνεργασία με τον Συντονιστή ΣΕ Υπεύθυνο Παιδαγωγικής Ευθύνης του Γυμνασίου
Σκύδρας. Το όλο εγχείρημα αποτελεί αντικείμενο μελέτης περίπτωσης ως άρθρο σε επιστημονικό περιοδικό με
ISSN.

Η δράση είναι ενταγμένη  στον 17ο στόχο της AGENDA2030, δηλαδή του ενδεικνυόμενου  μοντέλου αειφόρου
ανάπτυξης από τον ΟΗΕ.

Ομάδα δράσης: Σ.Θεοδωρίδου, Σ.Καραβίτης, Σ.Γατουρτζίδης



Υλικό (παράθεση υπερσυνδέσμου)

-Επιστημονικό άρθρο μελέτης της παρούσας δράσης ως μελέτης περίπτωσης:
file:///C:/Users/Windows 7/Downloads/ΤΕΥΧΟΣ 45Β (2).pdf με τίτλο "Ενσωμάτωση
του Μετασχηματιστικού Μοντέλου Ηγεσίας στον Απολογισμό του προηγούμενου
σχολικού έτους, στον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας και στον τρέχοντα
Συλλογικό Προγραμματισμό μιας Σχολικής Μονάδας. Μελέτη περίπτωσης ή αλλιώς
«Ένα Σχολείο... όνειρο»". -Επιστημονικό άρθρο μελέτης της παρούσας δράσης ως
μελέτης περίπτωσης:
https://webmail.sch.gr/imp/view.php?actionID=view_attach&id=3&muid={33}2020
21
22.Αρθρογραφία12&view_token=U2bZgfGxx0TIWn0fwKs4F0a&uniq=1654004171791
με τίτλο "Διαχείριση συγκρούσεων στη σχολική κοινότητα. «Καταληψίες... χωρίς
αιτία», Μελέτη περίπτωσης". -Επιστημονική ανακοίνωση σε Διεθνές Συνέδριο
https://corfu2022.uest.gr/index.php/el/ με τίτλο "Integration of the Transformational
Leadership Model into a school organization through the utilization of recycling and
reuse of materials. Case study "The sustainable development ... is going to school” ...,
15 Ιουνίου 2022, Room 1

Πρακτική 2

Άξονας

Σχολείο και κοινότητα

Τίτλος Δράσης

Πρωτοβουλίες για τη διαμόρφωση δικτύου σχολικών μονάδων. (ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ
ΑΞΟΝΕΣ &amp; ΔΕΙΚΤΕΣ , σύμφωνα με την 108906/ΓΔ4/7-9-2021 ΥΑ, 1 &amp;
2,3,6/ 3 &amp; 1,2/ 4 &amp; 1,2/ 5 &amp; 1/ 7 &amp; 2,3/ 8 &amp; 1,2/ 9 &amp; 1,2)

Στόχος Βελτίωσης

Κεντρικός στόχος βελτίωσης είναι μέσω συνέργειας σχολείων του τόπουμας να επιδιωχθεί η ποιοτική
αναβάθμιση τηςκοινότητας, συντηρώντας την ιστορικήμνήμη. 

Ειδικότερα, 

Σκοπός της δράσης είναι: Δημιουργία θεματικούδικτύου μεταξύ των πέντεσχολικώνμονάδων της Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης του ΔήμουΣκύδρας για τη συμπλήρωση 100 ετών από τη Μικρασιατική καταστροφή, ώστε να
διαμορφωθεί κλίμα συνεργασίας μεταξύ των μελών των συγκεκριμένων σχολικών μονάδων, και επιδίωξη
εξωστρέφειας μέσω της επικοινωνίας με τοπικούς  φορείς.



Στόχοι: 

1. Κατανόηση εκ μέρους των μαθητών/-τριών της
μακραίωνηςπαρουσίαςτωνΕλλήνων στη ΜικράΑσία και εμβάθυνση στηνιστορία
και τον πολιτισμότους καθώςκαι στουςπαράγοντες που οδήγησαν
στονξεριζωμότους. Ταυτόχρονα, παρακολούθησητηςπορείας ένταξήςτους στο
ελληνικόκράτος και κατανόηση της συμβολήςτους στη
σύγχρονηελληνικήκοινωνία. (Διδακτικοί)

2. Ανάπτυξησυνεργατικώνδεξιοτήτων (με συμμαθητές, μαθητές άλλων σχολείων,
καθηγητές και γονείς), εμπλοκή σε ομαδοσυνεργατικές πρακτικές
δραστηριοτήτων, ανάπτυξη καλλιτεχνικών δεξιοτήτων. (Παιδαγωγικοί)

3. Αναζήτησηκαιανακάλυψη της γνώσης με κριτική ματιά για τη διαφύλαξη της
συλλογικής μνήμης και την αναγνώριση του μικρασιατικούπολιτισμού.
(Ανάπτυξηκριτικήςσκέψης) 

4. Εξωστρέφειακαισυνεργασία με την τοπικήαυτοδιοίκηση, με
τοπικούςπολιτιστικούς συλλόγους και εκπαιδευτικούςφορείς.

Ομάδα Δράσης: Π.Χρυσοχοΐδου, Μ.Πέρκα, Λ.Γεωργιάδου, Κ.Παπαχρήστου, Α.Κουτσός, Μ.Βαρσαμή

Ενέργειες Υλοποίησης

-Ενημέρωση του συλλόγου διδασκόντων  σχετικά με τη δημιουργία του δικτύου και 
αναζήτηση ενδιαφερομένων.

-Συναντήσεις  των εμπλεκόμενων στο δίκτυο  εκπαιδευτικών των πέντε  σχολείων  
του δήμου Σκύδρας. Προσδιορισμός θέματος, δρομολόγηση ενεργειών, ανταλλαγή 
απόψεων. Προγραμματισμός για την υλοποίηση της δράσης. Ενημέρωση  του 
Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου των σχολείων και ανταλλαγή απόψεων μαζί του 
σχετικά με τους άξονες του δικτύου .

-Ενημέρωση των μαθητών της Γ΄ Γυμνασίου αρχικά και στη συνέχεια και της Β΄ 
τάξης  για τη συμμετοχή τους στη δράση, συζήτηση, επίλυση αποριών, ανταλλαγή 
απόψεων. Κινητοποίησή τους με αναφορές στις οικογενειακές τους διαδρομές, 
προβολή βίντεο και εποπτικού  υλικού  που αφορούν στα ιστορικά γεγονότα της 
Μικρασιατικής Καταστροφής, συζήτηση, προβληματισμός.

- Ενημέρωση του Συλλόγου Γονέων και κηδεμόνων και της Δημάρχου για το δίκτυο 
και τους στόχους του. Πρόταση για συνεργασία και οικονομική στήριξη. 



-Τακτικές συναντήσεις ( δια ζώσης ή διαδικτυακά μέσω της πλατφόρμας webex) των 
μελών του δικτύου στη διάρκεια της σχολικής χρονιάς για : μορφή εκδήλωσης, 
κατανομή και οργάνωση ενεργειών, επίλυση προβλημάτων, εξεύρεση πόρων, 
χορηγών για την πραγματοποίηση της τελικής εκδήλωσης. Συζητήσεις για πρακτικά  
θέματα, υλικοτεχνικό εξοπλισμό, καθορισμό ημέρας εκδήλωσης, τρόπους διαφήμισης.

-Δημιουργία θεατρικής ομάδας των μαθητών του Γυμνασίου Σκύδρας για τη 
δραματοποίηση της τραγωδίας των προσφύγων του 1922. Τακτικές πρόβες εντός και 
εκτός σχολικού ωραρίου.

-Πρόσκληση καθηγήτριας εικαστικών, κατοίκου Σκύδρας,  με σκηνοθετική εμπειρία, 
για συμβουλευτική σχετικά με το θεατρικό δρώμενο.

-Αναζήτηση από τους μαθητές της καταγωγής των παππούδων τους, συνεντεύξεις 
και καταγραφή μαρτυριών από αυτούς που υπήρξαν πρόσφυγες  για την πρότερη ζωή 
τους, τον πόλεμο, το ταξίδι της προσφυγιάς και τη ζωή τους στην καινούρια 
πατρίδα. Ηλεκτρονική καταγραφή μαρτυριών και παρουσίασή τους στην τάξη.

-Λογοτεχνικές συνθέσεις μαθητών με θέμα την Μικρασιατική καταστροφή.

-Επιτόπια έρευνα των μαθητών, με συνοδεία εκπαιδευτικών, για ανακάλυψη και 
ανασύνθεση της πρόσφατης ιστορίας της Σκύδρας μετά την άφιξη των προσφύγων 
του 1922.

-Συνεντεύξεις από μαθητές φορέων της τοπικής αυτοδιοίκησης και απλούς πολίτες 
που λόγω ηλικίας και καταγωγής παρουσίασαν τις οικογενειακές τους περιπέτειες 
της προσφυγιάς.

-Ενημέρωση μαθητών σχετικά με τις παραδοσιακές μικρασιάτικες φορεσιές από  
παράγοντα πολιτιστικού συλλόγου Μικρασιατών της Έδεσσας που παρευρέθηκε στο 
Γυμνάσιο και παρουσίασε αυθεντικά ενδύματα, αλλά και power point.

-Συγκρότηση χορευτικής ομάδας μικρασιατικών χορών από μαθητές του Γυμνασίου 
 και πραγματοποίηση προβών με την επίβλεψη καθηγητή Φυσικής Αγωγής.

-Δημιουργία  χορωδίας μαθητών του Γυμνασίου που ερμηνεύουν μικρασιατικά 
τραγούδια και πραγματοποίηση προβών με την επίβλεψη καθηγητή Μουσικής.

- Μετά από ένα καταιγισμό ιδεών και ρωτώντας τους μαθητές  αν ξέρουν κάτι για 
την Μικρασιατική καταστροφή  δημιούργησαν τον πρώτο ερευνητικό εννοιολογικό 
χάρτη στα Αγγλικά πρώτα και μετά στα Ελληνικά. Με καθοδήγηση από εκπαιδευτικό 
δημιούργησαν και μεταγνωστικό εννοιολογικό χάρτη Στα Αγγλικά και 
μεταφρασμένο στα Ελληνικά.



-Δημιουργία βιβλίου από τους μαθητές, με καθοδήγηση εκπαιδευτικού, σχετικά με τη 
Μικρασιατική καταστροφή, βασισμένου σε πηγές  ελληνόφωνες και αγγλόφωνες.

 

- Εκπόνηση της  δράσης: « Γνωρίζοντας τον τόπο μου» με τη συνεργασία των 
 Γυμνασίων Σκύδρας και Καλής. Αναζήτηση πληροφοριών για την ιστορία του τόπου 
τους από τους μαθητές   (φυσικές ομορφιές, κάτοικοι, μνημεία, εκκλησίες, σχολεία, 
γήπεδα, ήθη, έθιμα). Συνεντεύξεις από ανθρώπους που γνωρίζουν την πρόσφατη 
τοπική ιστορία, λήψη φωτογραφιών, καταγραφή υλικού και ενημέρωση των 
συμμαθητών τους. Κατόπιν, διαδικτυακή συνάντηση, γνωριμία και παρουσίαση του 
τόπου και της ιστορίας τους  στους μαθητές του Γυμνασίου Καλής. Παρακολούθηση 
των αντίστοιχων δικών τους παρουσιάσεων (σε ένα δίωρο).

-Συμμετοχή στην εκδήλωση της ΔΔΕ Πέλλας :¨Ένας  αιώνας μνήμες¨

 

-Παρουσίαση   υλικού που δημιούργησαν οι  μαθητές  που συμμετείχαν στο δίκτυο 
 κατά τη διάρκεια της  χρονιάς στο Γυμνάσιο Σκύδρας.

 

-Ανάλυση και κατανόηση του όρου βιωσιμότητα και των δεικτών βιωσιμότητας.

 

-Μελέτη τριών πρότυπων ως προς τη βιωσιμότητα πόλεων, προσέγγισή τους και 
προβληματισμός όσον αφορά τις προϋποθέσεις βιωσιμότητας. Παραγωγή power pont 
από τους μαθητές.

 

-Μελέτη μελοποιημένων ποιημάτων εμπνευσμένων από κοινωνικά θέματα, όπως η 
ειρήνη, η εκπαίδευση κ.ά.

Υλικό (παράθεση υπερσυνδέσμου)

https://www.youtube.com/watch?v=Ol-Fp9XXXz4 ,
https://www.youtube.com/watch?v=gSHwZK_gsWs ,
https://www.pellanews.gr/simvadisame-stis-alismonites-patrides-88930,

Πρακτική 3

Άξονας

Διδασκαλία, μάθηση και αξιολόγηση



Τίτλος Δράσης

Δώσε μου πίσω τη χαμένη μου ενέργεια! (Εμπλεκόμενοι ΑΞΟΝΕΣ & ΔΕΙΚΤΕΣ ,
σύμφωνα με την 108906/ΓΔ4/7-9-2021 ΥΑ, 1 &amp; 2,3/ 2 &amp; 2/ 3 &amp; 1,2/ 4
&amp; 1,2/ 7&amp;2,3 / 8&amp;2/ 9&amp; 1,2)

Στόχος Βελτίωσης

Σκοπός της σχεδιαζόμενης παρέμβασης είναι η κατανόηση της σχέσης  μεταξύ της κατανάλωσης ενέργειας  και
της ρύπανσης του περιβάλλοντος, καθώς και, ως στόχος βελτίωσης, η καταγραφή δραστηριοτήτων στο σχολείο
μας που συμβάλλουν στην ενεργειακή του αναβάθμιση.

Ειδικότερα, θα επιδιωχθεί υπό τον παρόντα σχεδιασμό, οι μαθητές

Να συσχετίσουν την κατανάλωση ενέργειας με τη ρύπανση του περιβάλλοντος.
Να συγκρίνουν τις διαφορετικές μορφές παραγωγής ενέργειας ως προς την
αξιοβίωτη ανάπτυξη και τη διαγενεακή αλληλεγγύη.
Να εντοπίσουν πώς σπαταλάται ενέργεια κατά τη λειτουργία του σχολείου.
Να αλλάξουν στάσεις και συμπεριφορές ώστε να συμβάλλουν στην
εξοικονόμηση ενέργειας καθώς και στην αποτροπή της κλιματικής αλλαγής .
Να ερμηνεύουν το αποτύπωμα άνθρακα του σχολείου.

Η σχεδιαζόμενη δράση εντάσσεται στον 12ο  και 13ο στόχο της AGENDA2030, δηλαδή του ενδεικνυόμενου
μοντέλου αειφόρου ανάπτυξης από τον ΟΗΕ. Ο 12ος Στόχος αναφέρεται στην Υπεύθυνη Κατανάλωση και
Παραγωγή και ο 13ος Στόχος στη Δράση για το Κλίμα.

Ομάδα Δράσης: Π.Ευαγγελίδου, Σ.Γατουρτζίδης, Α.Παρασκευάς, Κ.Ιορδανίδης, Μ.Ναβριανίδης

Ενέργειες Υλοποίησης

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ  2021

Έχοντας ως στόχο κατά πρώτον την εξερεύνηση των  γνώσεων των μαθητών ως προς την χρήση της ενέργειας
και τις διαφορετικές μορφές αυτής και κατά δεύτερον την επαναχρησιμοποίηση της ενέργειας με τέτοιο τρόπο
ώστε να μειώνεται το ποσοστό της χαμένης ενέργειας στην καθημερινή ζωή των μαθητών στο σχολείο και στο
σπίτι, δημιουργήθηκε ένα ερωτηματολόγιο έναρξης των δράσεων.

Το ερωτηματολόγιο σχεδιάστηκε σε google forms, ώστε να είναι εύκολα προσβάσιμο  από οποιαδήποτε συσκευή
και διαμοιράστηκε στους μαθητές των τμημάτων που συμμετέχουν στις δράσεις μέσω της e-class.

Ιανουάριος 2022

Συλλέχτηκαν τα δεδομένα των ερωτηματολογίων και έγινε στατιστική ανάλυση αυτών και γραφική παρουσίασή
τους .Τα αποτελέσματα αυτά παρουσιάστηκαν στους μαθητές και έγινε συζήτηση στην τάξη με στόχο οι μαθητές
να κατανοήσουν  κατά πρώτον το επίπεδο των γνώσεών τους και κατά δεύτερον πως η γνώση αυτή συσχετίζεται
με την στάση και την συμπεριφορά ως προς την διαχείριση της ενέργειας και το περιβάλλον .

 



ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ  2022

 Με στόχο την βιωματική δράση και σύνθημα το «δώσε μου την ενέργεια πίσω» οι μαθητές των τριών τμημάτων
μαζεύουν  σκουπίδια από την αυλή του σχολείου και τους γύρω χώρους κάνοντας τον διαχωρισμό αυτών σε
ανακυκλώσιμα και μη .Με την ενέργεια αυτή τονίζεται η σημασία « της ενέργειας που σώνεται» και τίθεται το
ερώτημα «τώρα που ξέρω γιατί δεν το κάνω ;» .Συζήτηση στην τάξη με θέμα « την συλλογική και ατομική ευθύνη
ως προς την διαχείριση της ενέργειας» .

 Ως ένδειξη αναγνώρισης της προσφοράς του Γυμνασίου Σκύδρας για την μακροχρόνια δράση των μαθητών
«ανακυκλώνουμε τα πλαστικά καπάκια» και της προσφοράς αυτών στον Σύλλογο Καρκινοπαθών Έδεσσας και
περιχώρων  μετά από αίτημά μας αποκτήσαμε αναπηρικό καροτσάκι δωρεά του εν λόγω συλλόγου.

 

ΜΑΡΤΙΟΣ 2022

Έχοντας ως στόχο την παροχή της κατάλληλης γνώσης γίνεται προβολή στα τμήματα Α1, Γ1 και Γ5 σειράς video
σχετικά με τις ανανεώσιμες και μη, πηγές ενέργειας, το σωστό τρόπο ανακύκλωσης συσκευασιών και τη
διαδικασία ανακύκλωσης μέχρι το τελικό ανακυκλωμένο προϊόν.

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2022

Οι μαθητές χωρίζονται σε ομάδες εργασίας και αναζητούν  στοιχεία από διάφορα άρθρα, για τα πλεονεκτήματα –
μειονεκτήματα των μεθόδων  παραγωγής ενέργειας. 

Ακολουθεί παρουσίαση των εργασιών τους από ένα μέλος της ομάδας στην τάξη και συζήτηση επάνω στα
στοιχεία αυτά με τις υπόλοιπες ομάδες.

Σχεδιασμός δράσης για ανακύκλωση των βιβλίων των μαθητών μετά το πέρας των εξετάσεων .Επαφές με
εταιρείες ανακύκλωσης . Το χρηματικό ποσό που θα λάβουμε θα χρησιμοποιηθεί για να καλύψει ανάγκες του
σχολείου .

 

Υλικό (παράθεση υπερσυνδέσμου)

https://read.bookcreator.com/library/-MyRxCVocDYj72vKbmKZ/book/za2I--
DiRMCHH16b4TtnDg ,

Προτάσεις για αναγκαίες επιμορφώσεις

Θέμα 1

Άξονας

Διδασκαλία, μάθηση και αξιολόγηση

Ειδικότερο Θέμα

"Προτάσεις για αναγκαίες επιμορφώσεις στο πλαίσιο της δράσης/Δώσε μου πίσω
την χαμένη μου ενέργεια!" Οι καθηγητές είναι τόσο διαφορετικοί όσο και τα παιδιά
που διδάσκουν, συνεπώς οι επιμορφώσεις απαιτούν μια ευέλικτη προσέγγιση.



Συστήνεται στους εκπαιδευτικοί φορείς λήψης αποφάσεων να αναπτύξουν το
κατάλληλο πλαίσιο που θα επιτρέπει και επιπλέον θα ενθαρρύνει τις επιμορφώσεις
των εκπαιδευτικών σε θέματα βιώσιμης ανάπτυξης, διαχείρισης και εξοικονόμησης
ενέργειας μέσω των εξειδικευμένων υποστηρικτικών δομών που είναι τα ΚΕΠΕΑ .

Θέμα 2

Άξονας

Διδασκαλία, μάθηση και αξιολόγηση

Ειδικότερο Θέμα

Λειτουργία: Επαγγελματική Ανάπτυξη Εκπαιδευτικών/Άξονας: Συμμετοχή των
Εκπαιδευτικών σε εθνικά κι ευρωπαϊκά προγράμματα. "Προτάσεις για αναγκαίες
επιμορφώσεις στο πλαίσιο της δράσης/Κάστρα της Ελλάδας. Ο τόπος τα ορίζει, ο
άνθρωπος τα χτίζει." Ειδικές επιμορφώσεις από τον συντονιστή φορέα του
ομώνυμου με το πρόγραμμα Διεθνούς Θεματικού Δικτύου που είναι το ΚΕΠΕΑ
Μολάων και το ΚΕΠΕΑ Αν. Ολύμπου. Κρίνεται απαραίτητη η αξιοποίηση των
υποστηρικτικών δομών των ΚΕΠΕΑ σε θεματικά σεμινάρια στο πλαίσιο της
Εκπαίδευσης για την Αειφορία, ανάλογα με τα τοπικά, περιφερειακά, εθνικά και
διεθνή θεματικά δίκτυα που συντονίζουν. Η γνώση και επιμορφωτική τους
κατάρτηση τους είναι υψηλού επιπέδου

Θέμα 3

Άξονας

Διδασκαλία, μάθηση και αξιολόγηση

Ειδικότερο Θέμα

Άξονας: Διδασκαλία, μάθηση και αξιολόγηση & Σχέση μεταξύ μαθητών "Προτάσεις
για αναγκαίες επιμορφώσεις στο πλαίσιο της δράσης/100 χρόνια από τη
Μικρασιατική Καταστροφή " -Ψηφιακές δεξιότητες για διαχείριση οπτικού και
ηχητικού υλικού, δημιουργία βίντεο. -Σκηνοθετική καθοδήγηση για ανέβασμα
θεατρικών παραστάσεων. -Καλλιέργεια καλλιτεχνικής κουλτούρας στο σχολείο με
επισκέψεις ανθρώπων της Τέχνης της περιοχής και ευρύτερα. -Επιμόρφωση σε
θέματα παιδαγωγικά, καλλιέργειας συνεργατικής κουλτούρας και καινοτόμων
διδακτικών μεθόδων όπως είναι η ιστοριογραμμή κ.ά.



Θέμα 4

Άξονας

Διδασκαλία, μάθηση και αξιολόγηση

Ειδικότερο Θέμα

Λειτουργία: Διοικητική Λειτουργία, Άξονας: Ηγεσία "Προτάσεις για αναγκαίες
επιμορφώσεις στο πλαίσιο της δράσης/Με όραμα και προοπτική για το Γυμνάσιο
Σκύδρας. Οι τρεις Σ." Αναφορικά με την ενσωμάτωση της μετασχηματιστικής
ηγεσίας ως μοντέλου ηγεσίας του Γυμνασίου Σκύδρας, κρίνεται απαραίτητο, -
Διεύρυνση της επιμόρφωσης σχετικά με την τεχνική της Διαμεσολάβησης σε όλα τα
μέλη του Συλλόγου Διδασκόντων του Σχολείου μας και σε μαθητές μας, ώστε οι
τελευταίοι να εμπλακούν ως διαμεσολαβητές στους συμμαθητές τους. -Διάχυση
μέσω επιμόρφωσης εκπαιδευτικών όμορων σχολείων σε συνεργασία με τον
Συντονιστή ΕΕ φέροντα την Παιδαγωγική Ευθύνη τους.

Θέμα 5

Άξονας

Διδασκαλία, μάθηση και αξιολόγηση

Ειδικότερο Θέμα

Λειτουργία: Παιδαγωγική και Μαθησιακή Λειτουργία, Άξονας: Σχέσεις μεταξύ
μαθητών/μαθητριών & Διδασκαλία, μάθηση και αξιολόγηση "Προτάσεις για
αναγκαίες επιμορφώσεις στο πλαίσιο της δράσης/ Το Ρόδο της Ισότητας", - μέσω
ενδοσχολικής επιμόρφωσης προς αξιοποίηση της τεχνογνωσίας που κατέχουν μέλη
του Συλλόγου Διδασκόντων επί του θέματος λόγω ειδικότητας ή ειδικής
επιμόρφωσης (πχ Μουσικής ή Καλλιτεχνικής παιδείας, Σεξ. Αγωγής κ.ά.)

Θέμα 6

Άξονας

Διδασκαλία, μάθηση και αξιολόγηση



Ειδικότερο Θέμα

"Προτάσεις για αναγκαίες επιμορφώσεις στο πλαίσιο της δράσης/ Ιέ, ιέ, γιατί είσαι
ακόμα εδώ ;" -Τα μέλη αυτής της ομάδας μπορούν να επιμορφώσουν τα υπόλοιπα
μέλη του Συλλόγου Διδασκόντων του σχολείου σχετικά με αυτή τη δράση, καθώς
είναι εκπαιδευτικοί ειδικοτήτων συναφών με το προς ανάπτυξη θέμα (πχ βιολόγος). -
Ενημέρωση από ιατρικό προσωπικό τοπικών νοσοκομείων με σχετική ειδικότητα,
όπως πχ επιδημιολόγου. -Ενημέρωση από στελέχη του ΕΟΔΥ, τοπικό Νομίατρο,
τοπική μονάδα Κέντρου Υγείας

Σημαντικότερα αποτελέσματα των Δράσεων

Σημαντικότερα θέματα που χρήζουν μελλοντικής μελέτης και προτάσεις για Σχέδια Δράσης

Παρατηρήσεις / Σχόλια


